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WSTĘP

Słowo wstępne
Departamentu Rynku Pracy
Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
a

a

Oddajemy w Państwa ręce publikację podsumowującą realizację projektu „Centra Aktywizacji Zawodowej – analiza i ocena, dobre praktyki”,
zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(Departament Rynku Pracy) w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego przez konsorcjum w składzie WYG International Sp. z o.o.
oraz PSDB Sp. z o.o.
Głównym celem przedsięwzięcia było przeanalizowanie rozwiązań
dotyczących organizacji wyodrębnionej komórki organizacyjnej urzędów pracy, tj. Centrów Aktywizacji Zawodowej (CAZ), aby wypromować
najlepsze i najciekawsze rozwiązanie, służące poprawie funkcjonowania
urzędów pracy i obsłudze klientów. Wprowadzone zmiany organizacyjne w powiatowych urzędach pracy miały zdecydowany związek z dążeniem do poprawy efektywności realizowanych przez te instytucje zadań
oraz budowaniem ich pozytywnego wizerunku w opinii publicznej.
Wyrażamy głębokie przekonanie, iż prezentacja najciekawszych
rozwiązań może przyczynić się do usprawnienia działań podejmowanych przez powiatowe urzędy pracy wobec klientów, przez co poprawie
powinna ulec jakość wsparcia oferowanego przez urzędy pracy.
Wyrażamy przekonanie, że zrealizowane badanie dostarczyło aktualnej
wiedzy o zakresie organizacji jak również funkcjonowaniu Centrów
Aktywizacji Zawodowej. W  ten sposób została skompletowana
dokumentacja przebiegu reorganizacji działań świadczonych przez
powiatowe urzędy pracy w całym okresie transformacji i przebudowy
struktury organizacyjnej urzędów pracy.
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Słowo wstępne Wykonawcy
Irena Wolińska
a

a

Szanowni Państwo,
Jako wykonawcy badania dotyczącego funkcjonowania Centrów
Aktywizacji Zawodowej i autorzy raportu z badania oraz opisów
i wyłonionych w jego wyniku ciekawych praktyk pragniemy przede
wszystkim podziękować wszystkim pracownikom Centrów w Polsce,
a także kadrze kierowniczej Urzędów Pracy za znakomitą współpracę
w ramach badania, za możliwość uzyskania dzięki Państwu bardzo
wielu pożytecznych informacji, cennych dla nas nie tylko ze względu
na prowadzone akurat badanie. Dzięki rozmowom z Państwem lepiej
zrozumieliśmy zjawiska, które dzieją się wokół nas, a spotkania z ludźmi
pełnymi pasji do pracy są dla nas zawsze przyjemnością. Szczególnie
dziękujemy pracownikom jedenastu prezentowanych tu CAZów.
Było dla nas zaszczytem móc gościć u Państwa i przyjemnością móc
podzielić się z innymi wrażeniami z odbytych wizyt i rozmów.
Prezentowane w niniejszej publikacji przykłady Centrów Aktywizacji Zawodowej dotyczą urzędów najbardziej efektywnych w swojej
kategorii rynku pracy2. Nie możemy jednak mieć pewności, że są to
jednocześnie najciekawsze z możliwych rozwiązań, mamy jedynie pewność, że są to przykłady bardzo ciekawe. Musimy bowiem stwierdzić,
że wybór był bardzo trudny i mamy poczucie, że nie będzie on dla
wszystkich satysfakcjonujący. Realizując badanie natrafialiśmy na
znacznie więcej interesujących inicjatyw organizacyjnych, architektonicznych, dotyczących aranżacji przestrzeni, komunikacji z klientami czy
komunikacji wewnątrz urzędów. Trzeba bowiem stwierdzić, że kreatywność kadry urzędów pracy jest ogromna, a wsparcie jej czasem nawet
tylko niewielkimi środkami pozwoliło na realizację niezwykłych niekiedy
pomysłów. Z  drugiej jednak strony musimy pamiętać, że największa nawet kreatywność w zderzeniu z lokalnymi realiami (np. brak
możliwości przeznaczenia na PUP bardziej adekwatnego obiektu)
da ograniczone efekty.
2

Szerzej o sposobie wyłaniania CAZ do opisu piszemy we wstępie do prezentacji studiów
przypadku; wyjątek jeśli chodzi o efektywność stanowi Nysa, której wyniki efektywności
należą do przeciętnych, jednak informacje uzyskane w toku badania zwróciły uwagę badaczy
na ten urząd.
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Dodatkowo pragniemy zastrzec, że przeprowadzenie badanie i jednocześnie nasze doświadczenie pokazuje, że nie ma urzędów, które
można uznać za „idealne wzorce”. Przyjmowane rozwiązania organizacyjne wynikają w znacznej mierze z przekonań pracujących w urzędzie
osób i nawet jeśli oceniane są zarówno przez dany zespół, jak i przez
zewnętrznych badaczy jako bardzo dobre – to nie muszą się sprawdzić
w innym urzędzie. Z kolei funkcjonalność rozwiązań architektonicznych
jest w wielu przypadkach silnie ograniczona warunkami lokalowymi
(konstrukcja budynku, brak możliwości przekazania urzędowi innej siedziby, konieczność godzenia PUP z inną instytucją w jednym budynku).
Dlatego prosimy o przyjęcie tej publikacji jako prezentacji ciekawych
rozwiązań, wartych uwagi i dyskusji, choć niekoniecznie stanowiących
jedyne możliwe wzorce do mechanicznego naśladowania. Zachęcamy
też do życzliwego podglądania tego, co robią inni i ciągłej wymiany
informacji oraz współdziałania na rzecz rozwiązywania wspólnych
problemów po to, by nie wyważać już raz otwartych drzwi.
W imieniu zespołu
	Irena Wolińska
	Koordynator projektu
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- streszczenie
a

a

3.1 Informacja o badaniu
Celem badania była analiza organizacyjno-funkcjonalnych rozwiązań
w CAZ, analiza porównawcza CAZ wyodrębnionych w PUP o podobnych parametrach technicznych, działających w zbliżonych warunkach
lokalnego rynku pracy (benchmarking CAZ), a także identyfikacja
najlepszych praktyk i rozwiązań dotyczących obsługi klienta,
których wypromowanie przyczynić powinno się do zwiększenia
skuteczności działań CAZ.
Wyniki badania miały umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytania
w ramach następujących bloków badawczych:
1. Czy wyodrębnienie CAZ wpłynęło na funkcjonowanie PUP?
2. Czy wyodrębnienie CAZ wpłynęło na jakość zadań wykonywanych przez PUP w zakresie świadczenia usług oraz instrumentów rynku pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących
odpowiedniego zatrudnienia i pracodawców poszukujących
kandydatów do pracy?
3. Czy wyodrębnienie CAZ wpłynęło na budowanie pozytywnego
wizerunku PUP wśród opinii publicznej?
4. Jakie są mocne i słabe strony wdrożonego rozwiązania
ustawowego?
5. Jakie czynniki determinują skuteczność działań CAZ?
6. W jaki sposób można poprawić funkcjonowanie CAZ?
7. Jakie są rekomendacje rozwiązań organizacyjnych i prawnych?
Osiągnięcie celów projektu wymagało przeprowadzenia kompleksowych
badań terenowych na terenie całego kraju. W tym celu wykorzystany
został pakiet metod i technik badawczych, w skład którego weszły:
	Badania jakościowe:
• Analiza dokumentów,
• Wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzane z członkiem
kadry zarządzającej CAZ,
11
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• Wywiady pogłębione przeprowadzane z wykorzystaniem
telefonu (TDI) z członkiem kadry zarządzającej CAZ,
• Obserwacja – prowadzona w CAZ,
• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) przeprowadzane
z przedstawicielami CAZ oraz przedstawicielami rad zatrudnienia i partnerów PUP.
	Badania ilościowe:
• Ankieta elektroniczna w formacie WORD – skierowana
do dyrektorów PUP,
• Wywiady kwestionariuszowe przy wykorzystaniu ankiety
internetowej CAWI wśród pracowników CAZ,
• Wywiady kwestionariuszowe techniką PAPI przeprowadzane
wśród klientów CAZ – osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
• Wywiady kwestionariuszowe techniką CATI przeprowadzane
wśród pracodawców współpracujących z CAZ.
3.1.1 Badania jakościowe
Analiza dokumentów miała charakter eksploracyjny i służyła rozpoznaniu, wyborowi oraz ocenie wszystkich istotnych dla badania elementów
funkcjonalno-organizacyjnych związanych z CAZ. Szczególne znaczenie miały tutaj dwie kategorie danych, tj.: informacje prawne (prawne
aspekty funkcjonowania CAZ i PUP) oraz organizacyjne (regulaminy
organizacyjne, pokazujące uwarunkowania działania konkretnego
PUP). Analizie poddane zostały wszystkie niezbędne dane pochodzące
ze sprawozdań MPiPS-01 za lata 2008/2011, jak również pozyskane
regulaminy organizacyjne PUP.
Wywiady pogłębione (IDI) w formie face to face miały przede wszystkim charakter eksploracyjny, a więc pozwoliły na bliższe przyjrzenie
się specyfice funkcjonowania CAZ na różnych typach lokalnych rynków
pracy. Wywiady posłużyły także zgromadzeniu wiedzy na temat
przyjętych rozwiązań organizacyjnych, ich funkcjonalności, a przede
wszystkim ich wpływu na efektywność działań aktywizacyjnych.
W ramach badania zrealizowano 30 wywiadów pogłębionych z kierownikami CAZ, a więc osobami, które mają największą wiedzę o funkcjonowaniu CAZ. Dobór próby miał charakter celowy i oparty był na kryterium
12
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typu rynku pracy, na którym funkcjonuje CAZ, wyróżnionym zgodnie
z koncepcją grupowania urzędów, opracowaną w trakcie badania. Ponieważ w początkowej fazie badania wyróżniliśmy trzy typy rynku pracy:
1. Powiaty o względnie najlepszej sytuacji na rynku pracy,
2. Powiaty o względnie umiarkowanej sytuacji na rynku pracy,
3. Powiaty o względnie najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
to przeprowadzono po 10 wywiadów face to face w każdym z tych
typów. Dodatkowo, respondenci zostali zróżnicowani pod względem
tego, czy reprezentują PUP czy jego filie. Dlatego też dwóch rozmówców było przedstawicielami filii Powiatowego Urzędu Pracy.
Z  kierownikami CAZ we wszystkich PUP i ich filiach, które nie wzięły
udziału w indywidualnych wywiadach pogłębionych, przeprowadzone
zostały wywiady jakościowe pogłębione prowadzone telefonicznie
(TDI). Ich treść zapisywana była na specjalnie przygotowanym
formularzu, który był narzędziem porządkującym informacje uzyskane
w trakcie wywiadu. Ogółem przeprowadzono 317 wywiadów telefonicznych (w tym 8 z filiami, w których funkcjonuje CAZ z odrębnym
kierownictwem).
W  przypadku obserwacji, celem zastosowania tej techniki badawczej
było przede wszystkim przyjrzenie się faktycznemu stanowi technicznemu, miejscu obsługi klientów w CAZ itd. Obserwacja pozwoliła
wzbogacić dane uzyskane innymi technikami, między innymi poprzez
dokumentację fotograficzną. Obserwacje przeprowadzono we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy i ich filiach, tak więc zgromadzony
został materiał dotyczący wszystkich CAZ działających w kraju.
Ostatnim narzędziem w ramach badań jakościowych były zogniskowane
wywiady grupowe (FGI) z kierownikami CAZ służące pogłębieniu,
a przede wszystkim wyjaśnieniu, zdiagnozowanego wcześniej stanu oraz
wywiady z przedstawicielami rad zatrudnienia i partnerami PUP
mające na celu pozyskanie opinii o funkcjonowaniu CAZ z grupami, które
współpracują z PUP. W  ramach badania przeprowadzono 6 wywiadów
zogniskowanych, po 2 z każdą grupą respondentów.
3.1.2 Badania ilościowe
Ankieta elektroniczna w formacie WORD została pomyślana jako rodzaj
formularza, który pozwoli na uzyskanie kluczowych faktograficznych
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informacji o funkcjonowaniu CAZ w strukturach urzędu. Z tego powodu
została ona skierowana do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, czyli
do osoby mającej horyzontalne spojrzenie na funkcjonowanie urzędu.
Formularz wysłany został do wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy
i ich filii. Ostatecznie uzyskano ankiety z 267 urzędów, co stanowi
prawie 80% wszystkich PUP w Polsce.
Kolejnym wykorzystanym narzędziem była ankieta internetowa, mająca
za zadanie zebranie opinii od pracowników Centrów Aktywizacji Zawodowej. Ankieta internetowa wysłana została do wszystkich pracowników,
w tym do kierownika CAZ, we wszystkich jednostkach (PUP i ich filiach).
Ogółem uzyskano 4 211 odpowiedzi od pracowników CAZ, z czego
3 726 pochodziło od pracowników kluczowych bądź kierowników CAZ,
którzy pracowali w PUP przed wyodrębnieniem CAZ. Innymi słowy są to
osoby, którym zadano co najmniej część bloków pytań. Żadnej ankiety
nie uzyskano od 7 CAZów (z ogólnej liczby 340 CAZów), a co najmniej
jedną, ale mniej niż pięć odpowiedzi uzyskano od kolejnych 42 CAZów.
Oznacza to, że 5 ankiet i więcej uzupełnili pracownicy 86% CAZów.
Dla zbadania efektywności funkcjonowania CAZ, konieczne było objęcie
badaniem grupy, dla której wydzielenie CAZ w założeniu ma szczególne
znaczenie, a więc osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Grupa ta
objęta została badaniem techniką standaryzowanego wywiadu bezpośredniego PAPI. Badanie techniką PAPI zrealizowane zostało na terenie
urzędu wśród klientów CAZ. Badanie PAPI objęło swoim zasięgiem 338
Powiatowych Urzędów Pracy wraz z ich filiami. Ogólna liczba badanych
wyniosła 8788, z czego 7025 ankiet przeprowadzono z bezrobotnymi
i 1763 z poszukującymi pracy.
Ostatnim narzędziem w ramach badań jakościowych były badania wśród
pracodawców współpracujących z CAZ techniką wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CATI). Wywiady przeprowadzane były jedynie z pracodawcami, z którymi Powiatowe Urzędy Pracy
współpracują obecnie oraz z którymi współpracowały przed wydzieleniem CAZ. Badanie przeprowadzono z sześcioma reprezentantami
pracodawców w każdym z 340 obszarów działania urzędów pracy
w Polsce, co dało łączną sumę wywiadów w liczbie 2040 sztuk.
Ogółem w badaniu wzięło udział 14 554 osób (spośród pracowników CAZ i klientów urzędów pracy) oraz 267 dyrektorów i 347
kierowników CAZ – łącznie 15 168 osób.
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3.1.3 Analiza porównawcza
Dane zebrane podczas badań jakościowych i ilościowych wykorzystane
zostały do oceny wpływu utworzenia CAZ na efektywność działań PUP
oraz analizy porównawczej, której głównych celem było wyodrębnienie
urzędów, mogących być przykładem „dobrych praktyk”. Powyższe
analizy oparte zostały na 2 grupach wskaźników:
• wskaźnikach odnoszących się do zmian sprawności funkcjonowania PUP;
• wskaźnikach pokazujących zmiany w efektywności usług dla
klientów PUP.
W przypadku analizy porównawczej (benchmarking) dodatkowo zastosowano kryteria pozwalające na grupowanie urzędów pracy według
sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz o podobnych parametrach
technicznych. W  ramach pierwszego z powyższych kryteriów dokonano segmentacji powiatów na 5 grup (a więc rozszerzono liczbę grup
w stosunku do tej, którą kierowano się przy wyborze respondentów do
wywiadów indywidualnych):
1.
2.
3.
4.
5.

Powiaty
Powiaty
Powiaty
Powiaty
Powiaty

o względnie najlepszej sytuacji na rynku pracy,
o lepszej niż przeciętna sytuacji na rynku pracy,
o względnie umiarkowanej sytuacji na rynku pracy,
o gorszej niż przeciętna sytuacji na rynku pracy,
o względnie najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Grupowanie urzędów o podobnych parametrach technicznych oparte
zostało natomiast na takich wskaźnikach jak:
• Liczba bezrobotnych przypadająca na 1m2 powierzchni CAZ,
• Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 pośrednika pracy,
• Liczba bezrobotnych przypadająca na 1 doradcę zawodowego.
3.2 Wyniki badania
Zanim przejdziemy do omawiania odpowiedzi na pytania badawcze
w ramach poszczególnych bloków warto przedstawić kilka informacji
dotyczących samego procesu tworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku, Nr 6, poz. 33)
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wyodrębnienie CAZ w ramach powiatowych urzędów pracy jest obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2010 roku. Co istotne, do końca grudnia
2011 r., na wniosek starosty możliwe było uzyskanie dofinansowania
na utworzenie CAZ ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 80 %
kosztów, o ile nie przekraczały 80-krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym finansowanie tych kosztów.
Przeciętna powierzchnia lokalowa badanych CAZ wyniosła 766 m2, przy
czym w ośmiu przypadkach powierzchnia była większa niż 1000 m2, zaś
połowa wszystkich CAZ dysponowała pomieszczeniami o powierzchni
mniejszej niż 337 m2. Najmniejsza odnotowana powierzchnia CAZ
wynosiła 64 m2, zaś największa 4089 m2. W przypadku prawie połowy
urzędów powierzchnia urzędu pracy przeznaczona do obsługi klientów
została powiększona w wyniku utworzenia CAZ, co w zdecydowanej
większości wiązało się także ze zwiększeniem liczby pomieszczeń.
Jednym z efektów wprowadzenia CAZ, wyraźnie widocznym na
podstawie opinii dyrekcji urzędów, jest poprawa wyposażenia urzędów
pracy w sprzęt komputerowo-biurowy. Polepszenie sytuacji w związku
z utworzeniem CAZ deklarowało 60% dyrektorów urzędów pracy.
Średnia wysokość kosztów związanych z utworzeniem CAZ (tzn. kosztów, które nie zostałyby poniesione, gdyby CAZ nie powstał) wyniosła
191 450 zł. 11 urzędów zadeklarowało, że wyodrębnienie nie pociągnęło za sobą żadnych kosztów. Największe odnotowane w ankiecie
koszty związane z utworzeniem CAZ wyniosły 1 500 000 zł. Ogółem
koszty wyodrębnienia 238 centrów, z których uzyskano dane,
wyniosły 45 565 124 zł.
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3.2.1 Wpływ utworzenia CAZ na funkcjonowanie PUP
Wyniki badań przeprowadzonych wśród dyrektorów, kierowników CAZ
i ich pracowników wydają się generalnie sugerować, iż utworzenie
CAZ nie miało większego wpływu na politykę kadrową PUP czy
sposób pracy poszczególnych pracowników, jakkolwiek często
wiązało się z poprawą sytuacji. Wydzielenie CAZ w ramach PUP nie
przyniosło także znaczących zmian w strukturze organizacyjnej
urzędów, nie miało wpływu na aspekty administracyjno-organizacyjne
działania urzędu, takie jak czas obiegu dokumentów, liczbę dokumentów wypełnianą przez pracowników czy delegowanie zadań na
niższy stopień oraz nie wpłynęło na czas poświęcony przez pracowników
kluczowych na pracę z klientem.
W  opinii większości dyrektorów wyodrębnienie CAZ nie spowodowało
żadnych zmian w polityce kadrowej urzędu. Zmiany w tym zakresie
wystąpiły w co trzecim urzędzie (35%). Najczęściej polegały na
zwiększeniu nakładów na szkolenia pracowników kluczowych (25%)
oraz wprowadzeniu nowych systemów ocen pracowniczych (11%).
W  większości przypadków utworzenie CAZ nie wiązało się także
ze zmianami kadrowymi. Jedynie w przypadku ok. 12% urzędów
nastąpił wzrost liczby pracowników. Opinię o małym wpływie wprowadzenia CAZ na zmiany w polityce kadrowej wyrażają także kierownicy
CAZ. Dotyczy to w szczególności polityki szkoleniowej oraz sposobu
rekrutacji. Pewne zmiany nastąpiły w sposobie oceny pracowników,
przy czym w części urzędów są one związane nie tyle z wyodrębnieniem CAZu, ile raczej z wprowadzeniem dodatków uzależnionych
od dokonanej oceny pracowniczej. Ewentualne zwiększenie liczby
pracowników wynikało z wewnętrznych przesunięć, a także z zatrudniania osób, które zakończyły staż.
Co ciekawe, analiza danych dotyczących stanu i struktury zatrudnienia w PUP, które publikowane są corocznie przez MPiPS pokazuje, iż
wyniki badania ankietowego dyrektorów mogą być tutaj mylące – o ile
bowiem faktycznie wielkość zatrudnienia w PUP nie uległa znaczącym
zmianom w okresie przed i po wprowadzeniu CAZ, o tyle jego struktura
zmieniła się dość znacząco. W szczególności dotyczy to gwałtownego
wzrostu liczby specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów oraz liderów klubów pracy. Należy jednak
pamiętać, że w tym okresie weszły w życie uregulowania rozporządzenia
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Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315), które wprowadziły
minimalne limity zatrudnienia pracowników kluczowych w relacji do
liczby bezrobotnych, nie można więc jednoznacznie wiązać wyodrębnienia CAZ ze wzrostem liczby tych pracowników.
O  ile wpływ wyodrębnienia CAZ na politykę kadrową urzędów pracy
można uznać za bardzo ograniczony o tyle w zgodnej opinii dużej
części dyrektorów, kierowników CAZ i ich pracowników, biorących udział
w badaniu ankietowym, wyodrębnienie CAZ przyczyniło się do poprawy
stanu zaplecza technicznego PUP. Dotyczy to przede wszystkim zwiększenia powierzchni przeznaczonej do obsługi klientów i liczby pomieszczeń (deklarowanego przez prawie połowę urzędów). To z kolei przełożyło
się na poprawę komfortu pracy i jakości obsługi klientów. Mniejsza
jest zgodność wśród respondentów w stosunku do poprawy wyposażenia urzędów pracy w sprzęt komputerowo-biurowy (ta deklarowana
jest przede wszystkim przez dyrektorów PUP). Warto zarazem podkreślić, że w ponad 40% urzędów – jak pokazują wywiady – nie wprowadzono żadnych zmian, poza zmianami związanymi z wymaganym
oznakowaniem CAZ.
Co charakterystyczne, opinie kadry zarządzającej i pracowników PUP
pokrywają się zasadniczo z opiniami klientów urzędów. Badani bezrobotni i poszukujący pracy w prawie równych odsetkach (po 45%)
stwierdzili, że miejsce, w którym spotyka się z nimi pracownik
PUP jest bądź to bardziej przyjazne, bądź tak samo przyjazne
jak w 2008 r. Tylko 4% badanych oceniło miejsce spotkań jako
mniej przyjazne. Prawie połowa badanych pracodawców spośród tych,
którzy uczestniczyli w spotkaniach na terenie Urzędu Pracy, nie widzi
różnicy w przyjazności miejsca spotkań z pracownikiem PUP na terenie Urzędu porównując obecne warunki z warunkami z 2008 r., nieco
mniejszy odsetek badanych – 45% stwierdził, że miejsce to jest bardziej
przyjazne. Oceny niepochlebne dotyczą bardzo nielicznych, niecałego
1% badanych.
3.2.2 Wpływ utworzenia CAZ na jakość realizacji zadań
		
przez PUP
Drugi z bloków pytań badawczych poruszał kwestie dotyczące
jakości realizacji zadań przez PUP, w kontekście ewentualnych zmian,
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jakie nastąpiły w następstwie wyodrębnienia CAZ. Opinie dotyczące
zmian w jakości usług, przedstawiane przez dyrektorów i pracowników
PUP, w dużej mierze pokrywają się tutaj z ocenami klientów uzyskanymi w ramach przeprowadzonego badania.
Generalnie, większość bezrobotnych i poszukujących pracy (55%)
uważa, że obsługa w Urzędzie Pracy zmieniła się od 2008 r.
na lepsze. Zarazem jednak odsetek ten jest znacznie niższy
w przypadku oceny poszczególnych rodzajów usług. I tak 44%
badanych zauważyło polepszenie się obsługi w PUP w zakresie
pośrednictwa pracy, 40% w zakresie poradnictwa zawodowego
i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz 38% w zakresie
kierowania na szkolenia. Niezależnie od przeprowadzonego badania,
dowodem na prawdziwość tezy o poprawie jakości usług w znacznej
części urzędów może być poprawa wyników badania satysfakcji klientów, która obserwowana jest w co trzecim PUP od momentu utworzenia
CAZ. Co charakterystyczne, oceny klientów są bardziej zbliżone
do tych przedstawianych przez pracowników PUP niż do tych,
które dokonywane były przez dyrektorów i kierowników CAZ.
Może to być w pewnym stopniu efekt swoistego „urzędowego
optymizmu”, charakterystycznego dla osób na stanowiskach
kierowniczych.
W przypadku obsługi pracodawców odsetek klientów wskazujących na
poprawę jakości obsługi w znaczeniu ogólnym wynosi 46%. O  braku
zmian przekonanych jest natomiast 48% badanych pracodawców.
Warto przy tym zwrócić uwagę, iż największy odsetek pracodawców
zauważył pozytywną zmianę w przypadku obsługi szkoleń pracowników zagrożonych zwolnieniami grupowymi oraz poszukiwania pracowników na wolne miejsca pracy (odpowiednio 39% i 38%). Znacznie
mniej widzi natomiast poprawę jakości usług związanych z organizacją
prac interwencyjnych (28%) czy refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy (27%). Nieco bardziej pozytywne były opinie dyrektorów i kierowników CAZ. Ci ostatni wskazywali przy tym, że powstanie
Centrum Aktywizacji Zawodowej przyniosło przede wszystkim zmiany
w podejściu do pracodawców – pracodawca stał się również równorzędnym klientem urzędu. Zmiana podejścia przyniosła wiele konsekwencji, zaś jedną z nich jest wprowadzenie „nowej jakości” w kontaktach
z pracodawcami i możliwość przekonania ich, że urząd pracy może skutecznie pośredniczyć w znalezieniu odpowiedniego pracownika.
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W badaniu poruszona została także kwestia czynników wpływających na
jakość usług świadczonych przez urzędy pracy. Dyrektorzy i pracownicy
Centrów Aktywizacji Zawodowej jednoznacznie wskazują tutaj na poziom
zatrudnienia jako ten, który w największym stopniu warunkuje jakość
usług świadczonych przez CAZ. Również czynniki lokalowe wymieniane
były jako jeden z determinantów poziomu jakości usług oferowanych
przez urzędy pracy. Nie bez znaczenia jest także podnoszona zarówno
przez dyrektorów jak i kierowników CAZ kwestia wynagrodzeń. Część
respondentów wywiadów indywidualnych wręcz mówiła o tym, że trudno
jest oczekiwać wysokiego zaangażowania pracowników, a tym samym
wysokiej jakości usług, jeśli ich wysiłek nie jest odpowiednio wynagradzany. Ostatnim czynnikiem powtarzającym się zarówno w wywiadach
jak i ankietach przeprowadzonych wśród dyrektorów i pracowników są
nadmierne obciążenia biurokratyczne (związane przede wszystkim ze
standardami usług), które nie pozwalają pracownikom kluczowym na
pełne skoncentrowanie się na pracy z klientami PUP.
3.2.3 Wpływ utworzenia CAZ na wizerunek PUP
Jeżeli chodzi o wpływ utworzenia CAZ na wizerunek PUP, to większość
dyrektorów wyraziła przekonanie, że wyodrębnienie CAZ wpłynęło na
generalną poprawę wizerunku urzędów pracy. Nie wchodząc w polemikę
z dyrektorami trzeba jednak podkreślić, że wizerunek ten w środowiskach lokalnych nadal jest w większości przypadków zły, co widoczne
jest zwłaszcza w opiniach uzyskanych podczas grupowych wywiadów
zogniskowanych (FGI).
W  ramach badania dokonano rozróżnienia na wizerunek PUP wśród
jego pracowników oraz klientów zewnętrznych. Sami pracownicy CAZ
w większości (65%) twierdzą, iż wprowadzenie CAZ pozostało raczej bez
wpływu na wizerunek PUP wśród pracowników, przy czym ewentualna
poprawa związana jest z polepszeniem sytuacji lokalowej (zdecydowanie negatywnie w tym kontekście jest natomiast powszechnie odbierany
poziom wynagrodzeń). Pytani o wizerunek wśród pracowników, częściej
na poprawę wskazują kierownicy sekcji/działów/referatów w CAZ.
Na brak zmian istotnie częściej wskazują za to doradcy zawodowi.
Jeśli chodzi o klientów zewnętrznych to wyniki badania pozwalają stwierdzić, iż w ostatnich latach nastąpiła poprawa wizerunku PUP. Również
tutaj za czynnik mający największy wpływ na tę poprawę uznawane
20

3

wyniki badania - streszczenie

są zmiany w wyglądzie urzędów – stały się one ładniejsze i bardziej
przyjazne klientowi. Dzięki temu poprawiły wizerunek urzędu zarówno
wśród bezrobotnych, jak i pracodawców.
3.2.4 Wpływ utworzenia CAZ na skuteczność 		
		
i efektywność działania PUP
W ramach analizy wpływu wyodrębnienia CAZ na zmianę skuteczności
i efektywności działania PUP dokonano rozróżnienia pomiędzy skutecznością organizacyjną (uwzględniającą kwestie związane z szybkością
obsługi klientów czy zdolnością urzędu do pozyskiwania ofert pracy),
a efektywnością zatrudnieniową i kosztową.
Większość dyrektorów PUP oraz pracowników CAZ (w tym kierownicy) wyraziła opinię, że utworzenie CAZ nie miało wpływu na aspekty
administracyjno-organizacyjne działania urzędu, takie jak, czas obiegu
dokumentów, liczbę dokumentów wypełnianą przez pracowników czy
delegowanie zadań na niższy stopień. A  zatem trudno jest spodziewać się, aby wprowadzenie CAZ w znaczący sposób mogło wpłynąć na
poprawę sprawności organizacyjnej PUP. Jedynie w urzędach, które przeprowadziły zmiany lokalowe, możliwa była poprawa organizacji pracy
polegająca zazwyczaj na skupieniu pracowników kluczowych blisko
siebie zarówno w strukturze organizacyjnej, jak i w sensie rozmieszczenia stanowisk pracy w siedzibie CAZ. Według badanych miało to wpłynąć
na usprawnienie komunikacji między pracownikami (w szczególności
poprzez łatwiejszą wymianę informacji o klientach), ułatwienie obsługi
oraz skuteczniejsze, bardziej skoordynowane stosowanie dostępnych
usług i instrumentów.
Wyniki badania wskazują także, że wyodrębnienie CAZ nie miało lub
miało bardzo ograniczony wpływ na efektywność zatrudnieniową PUP.
Świadczą o tym zarówno informacje uzyskane z ankiet pracowników
PUP (co ciekawe, generalnie opinie kierowników CAZ były tutaj bardziej pozytywne niż te przekazywane przez dyrektorów PUP i pracowników CAZ) jak i analiza statystyczna danych pochodzących z formularza
MPiPS-01. Jeżeli zdefiniujemy ogólną efektywność zatrudnieniową
PUP jako miarę pokazującą odsetek osób, które podjęły pracę spośród
wszystkich tych, które były zarejestrowane jako bezrobotne w danym
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roku2 to wówczas okazuje się, iż tak mierzona efektywność praktycznie
nie zmieniła się pomiędzy rokiem 2008 i 2011. W 2008 roku wyniosła
ona 24.9%, w 2009 roku spadła do 22.2% aby wzrosnąć w kolejnych
dwóch latach do poziomu odpowiednio 24% i 24.9%.
Co charakterystyczne, analiza danych statystycznych jednoznacznie
wskazuje, iż zmiana efektywności zatrudnieniowej pomiędzy rokiem
2008 a 2011 była różna w poszczególnych PUP. Mniej więcej w połowie
urzędów uległa ona poprawie, zaś w połowie pogorszeniu. Biorąc pod
uwagę wyniki badania wśród dyrektorów PUP oraz ich pracowników
trudno jest jednak znaleźć podstawy do stwierdzenia, że to wprowadzenie CAZ wpłynęło na zmianę efektywności zatrudnieniowej. Podobne
wnioski przynosi także analiza wyników FGI. W  opinii rozmówców
wprowadzenie CAZ nie wpływa bowiem na meritum działania urzędów
pracy. Badanie nie potwierdza także występowania zależności pomiędzy
okresem działalności CAZ, a ich skutecznością. Trudno jednak zarazem
uznać ten wynik za niespodziankę, biorąc pod uwagę, iż wprowadzenie
CAZ nie spowodowało znaczących zmian w funkcjonowaniu większości
zbadanych urzędów.
W przypadku poszczególnych instrumentów rynku pracy ich efektywność
możemy mierzyć porównując liczbę osób, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu uczestnictwa w danej formie wsparcia do liczby
osób kończących uczestnictwo w danej formie3. Obliczenia dokonane
na danych pochodzących z formularzy MPiPS pokazują, że efektywność większości aktywnych form nie uległa poprawie, a nawet w niektórych przypadkach nieco pogorszyła się. W  przypadku szkoleń ich
skuteczność w 2008 roku wyniosła 38.8%, aby w 2009 roku spaść do
poziomu 34.3%. W 2010 roku efektywność szkoleń wzrosła do poziomu
36.7%, zaś w 2011 roku wyniosła 43.1%. Efektywność staży wyniosła
w 2008 roku 54.1%, w 2009 spadła do 49.5%, w 2010 roku wyniosła
48.4%, zaś w 2011 52.6%. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku
innych form wsparcia. I tak efektywność prac interwencyjnych spadła
z 73.4% w 2008 do 71.4% w 2011, robót publicznych wzrosła z 46.6%
w 2008 do 53.2% w 2011, prac społecznie użytecznych spadła z 43.5%
w 2008 do 36.1% w 2011, poradnictwa indywidualnego spadła z 27.3%
w 2008 do 16.8% w 2011. Znaczny spadek efektywności zaobserwować
2

Jest to suma osób zarejestrowanych na początku danego roku powiększona o liczbę rejestrujących się w kolejnych jego miesiącach.

3 	Takie dane dostępne są w załączniku nr. 6 do sprawozdania MPiPS-01.
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można natomiast w przypadku działań podejmowanych w klubach pracy
– efektywność szkoleń w zakresie efektywnego poszukiwania pracy
spadła z 40.2% w 2008 roku do 15.4% w roku 2011, zaś efektywność
zajęć aktywizacyjnych z 19.0% w 2008 do 12.3% w 2011. Można jednak
domyślać się, iż w dużej mierze jest to efekt skokowego zwiększenia
liczby osób biorących udział w zajęciach klubów pracy po roku 2008.
Spośród czynników, które mogły mieć wpływ na zmiany efektywności
zatrudnieniowej od czasu wyodrębnienia CAZ, najczęściej wskazywanym przez dyrekcje urzędów były zmiany wysokości środków z Funduszu
Pracy przeznaczanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Ponad połowa respondentów wyraziła opinię, że wpływ na efektywność zatrudnieniową mogły mieć także procesy gospodarcze zachodzące w skali całego kraju. Jednocześnie jednak ponad trzy czwarte
dyrektorów stwierdziło, że zmiany sytuacji na lokalnych rynkach pracy
nie miały wpływu na efektywność zatrudnieniową. Wśród pozostałych
czynników wymieniany był dostęp do funduszy unijnych i realizowanie
działań finansowanych z tego rodzaju źródeł.
Wśród czynników negatywnie wpływających na skuteczność działań
CAZ respondenci jednoznacznie wymieniają konieczność obsługi klientów, którzy nie są zmotywowani do szukania pracy, lecz którym zależy
jedynie na uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego. Jak podkreślano już
także wcześniej, istotne znaczenie mają tutaj także kwestie związane
z warunkami lokalowymi, wynagrodzeniami pracowników, zbyt dużymi
obciążeniami biurokratycznymi, skomplikowanymi lub nieelastycznymi
procedurami czy koniecznością sporządzania niepotrzebnych dokumentów. Powszechnie krytykowane w tym kontekście są także standardy
usług rynku pracy.
3.2.5 Wpływ utworzenia CAZ na współpracę PUP 		
		
z innymi instytucjami
Wyniki badania pokazują, że wyodrębnienie CAZ raczej nie wpłynęło
na współpracę z instytucjami zewnętrznymi. Co ciekawe, ewentualne
zmiany były raczej negatywne. Tylko niektóre urzędy zadeklarowały
bowiem wzrost liczby instytucji, z którymi współpracuje centrum.
Znacznie więcej respondentów informuje natomiast o spadku liczby
instytucji, z którymi prowadzona była współpraca.
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Obecnie prawie wszystkie centra współpracują z instytucjami pomocy
społecznej. Zdecydowana większość (88%) korzysta z usług instytucji
szkoleniowych. Prawie trzy czwarte CAZ współpracuje z organizacjami
pracodawców. Najrzadziej CAZ współpracują z organizacjami pracowników (22%).
Do czynników sprzyjających nawiązaniu i rozwojowi współpracy z innymi
organizacjami i instytucjami zaliczyć należy zatem przede wszystkim
możliwość osiągnięcia wspólnych korzyści. To z kolei najbardziej prawdopodobne jest przy okazji realizacji wspólnych projektów (widać to
doskonale w wypowiedziach przedstawicieli partnerów urzędów pracy
uczestniczących w FGI). Najważniejszą barierą takiej współpracy jest
natomiast, podnoszony przez wielu kierowników CAZ, prozaiczny
problem braku organizacji pozarządowych czy organizacji pracodawców. Dotyczy to w szczególności powiatów położonych na terenach
przeważnie rolniczych.
3.2.6 Analiza porównawcza (benchmarking)
Celem analizy porównawczej CAZ (benchmarking) miało być wyłonienie
najlepszych (najbardziej efektywnych) praktyk i rozwiązań dotyczących
obsługi klienta oraz identyfikacja czynników wpływających na efektywność działania CAZ.
Jeżeli chodzi o drugi z celów postawionych przed analizą porównawczą,
czyli o identyfikację czynników wpływających na efektywność działania CAZ, to warto zauważyć, iż w praktyce zidentyfikować można trzy
potencjalne czynniki w największym stopniu warunkujące efektywność
poszczególnych urzędów. Do czynników tych zaliczyć należy:
• Środowisko społeczno-gospodarcze, w jakim się znajdują
i które determinuje sytuację na lokalnym rynku pracy,
• Zaplecze lokalowo-techniczne jakim dysponują urzędy,
• Czynnik ludzki czyli zasób kapitału ludzkiego kadry CAZ,
którego nie należy jednak mylić z poziomem wykształcenia.
W  ramach niniejszego badania możliwa była weryfikacja pierwszych
dwóch czynników. W  ich przypadku skorzystać można było zarówno
z danych statystycznych pochodzących ze statystyki publicznej, jak i tych
zebranych podczas badań ankietowych przeprowadzonych w urzędach.
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Z  przyczyn obiektywnych nie było jednak możliwości weryfikacji
znaczenia czynnika ludzkiego – brak jest bowiem danych, w oparciu
o które można byłoby dokonać klasyfikacji poziomu kapitału ludzkiego
kadry poszczególnych PUP. Analiza porównawcza koncentrowała
się zatem na odpowiedzi na pytanie o to, czy efektywność działania
CAZ ma związek z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz zasobami
lokalowo-technicznymi urzędów.
W  pierwszym etapie analizy dokonano grupowania PUP z punktu
widzenia rynku pracy, na którym działają. Do poszczególnych kategorii
zaliczono następującą liczbę PUP:
1. Powiaty o względnie najlepszej sytuacji na rynku pracy – 48
2. Powiaty o lepszej niż przeciętna sytuacji na rynku pracy – 20
3. Powiaty o względnie umiarkowanej sytuacji na rynku pracy – 182
4. Powiaty o gorszej niż przeciętnie sytuacji na rynku pracy – 48
5. Powiaty o względnie najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – 42
Następnie dokonano wyboru kryteriów oceny poszczególnych PUP
z punktu widzenia ich efektywności zatrudnieniowej, efektywności
kosztowej, jakości obsługi oraz sprawności instytucjonalnej. Warto
w tym miejscu zauważyć, że liczba wskaźników brana pod uwagę
w ramach danego kryterium mogła się różnić, co jest pochodną danych
z jakich można było skorzystać. W efekcie w przypadku efektywności
zatrudnieniowej i kosztowej wykorzystano po 2 różne wskaźniki
oszacowane w oparciu o dane z formularzy MPiPS, podczas gdy do oceny
jakości obsługi oraz sprawności instytucjonalnej posłużyły wskaźniki
oszacowane w oparciu o wyniki badań ankietowych klientów PUP
i ich pracowników, których liczba jest dużo wyższa.
Wyniki analiz w ramach poszczególnych kryteriów wyraźnie wydają się
potwierdzać zależność występującą pomiędzy sytuacją na rynku
pracy, a efektywnością (zarówno zatrudnieniową jak i kosztową)
czy sprawnością administracyjną urzędów. Jeżeli bowiem spojrzymy na miejsca najwyżej lokowanych w rankingach PUP z różnych
rynków w ogólnym rankingu to okaże się, iż urzędy funkcjonujące na
rynkach w lepszej sytuacji niż przeciętnie zajmują na ogół znacznie
wyższe miejsca niż te z rynków w gorszej niż przeciętnie sytuacji.
Co ciekawe, prawidłowość ta nie wydaje się już mieć znaczenia dla PUP
działających na terenach zakwalifikowanych do kategorii przeciętnych.
Paradoksalnie to właśnie te urzędy zwykle zajmują czołowe miejsca
w ramach poszczególnych kryteriów.
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Rankingi w ramach poszczególnych kryteriów dostarczają bardzo ciekawych informacji o sytuacji w różnych urzędach. Na ich podstawie trudno
jest jednak stwierdzić, które PUP należałoby wybrać do studiów przypadku, pokazujących najlepsze praktyki CAZ. Dlatego też w ramach
syntezy wyników otrzymanych w ramach analizy benchmarkingu,
dokonana została ocena poszczególnych PUP w oparciu o syntetyczny
wskaźnik bazujący na rankingu w ramach kryteriów omówionych powyżej. W  ramach powyższego wskaźnika 30% wagi miała efektywność
zatrudnieniowa, 30% efektywność kosztowa, 30% oceny klientów oraz
10% oceny pracowników (przede wszystkim ze względu na małą liczebność respondentów w wielu urzędach). W efekcie uzyskano klasyfikację
urzędów, w oparciu o którą dokonano wyboru 10 PUP do studiów
przypadku. Poniżej prezentujemy tabele pokazujące 5 najlepszych
urzędów w ramach danej kategorii rynku pracy (ranking uwzględnia
jedynie PUP, dla których uzyskano dane ze wszystkich źródeł).
Tabela 1. Najlepsze PUP (wskaźnik syntetyczny) – powiaty o względnie najlepszej
sytuacji na rynku pracy.

Najlepsze PUP
PUP Lubin
PUP Świnoujście
PUP Gdańsk
PUP Poznań
PUP Wrocław
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badań ankietowych oraz danych MPiPS

Tabela 2. Najlepsze PUP (wskaźnik syntetyczny) – powiaty o nieco lepszej niż
przeciętna sytuacji na rynku pracy.

Najlepsze PUP
PUP Leszno
PUP Skierniewice
PUP Sochaczew
PUP Opole
PUP Kwidzyn
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badań ankietowych oraz danych MPiPS
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Tabela 3. Najlepsze PUP (wskaźnik syntetyczny) – powiaty o umiarkowanej sytuacji na
rynku pracy.

Najlepsze PUP
PUP Międzychód
PUP Strzelce Opolskie
PUP Ostrów Wielkopolski
PUP Rawa Mazowiecka
PUP Gostynin
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badań ankietowych oraz danych MPiPS

Tabela 4. Najlepsze PUP (wskaźnik syntetyczny) – powiaty o nieco gorszej niż
przeciętna sytuacji na rynku pracy.

Najlepsze PUP
PUP Krosno Odrzańskie
PUP Pisz
PUP Stargard Szczeciński
PUP Nowy Sącz
PUP Lębork
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badań ankietowych oraz danych MPiPS

Tabela 5. Najlepsze PUP (wskaźnik syntetyczny) – powiaty o względnie najgorszej
sytuacji na rynku pracy.

Najlepsze PUP
PUP Gorlice
PUP Golub-Dobrzyń
PUP Góra
PUP Łobez
PUP Nowe Miasto Lubawskie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badań ankietowych oraz danych MPiPS

Lista najlepszych PUP (otrzymana zgodnie z metodologią zastosowaną w badaniu) w ramach poszczególnych kategorii rynków pracy nie
pozwala jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, czy przynależność
do danego rynku warunkuje ogólną efektywność i jakość usług. Wyniki
analizy kompletnego rankingu opartego na wskaźniku syntetycznym,
pozwalają jednak ponownie udzielić odpowiedzi twierdzącej (tak jak
w przypadku poszczególnych kryteriów). Okazuje się bowiem, iż wśród
10 powiatów okupujących pierwsze miejsca w rankingu aż 5 to powiaty
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o względnie przeciętnej sytuacji na rynku pracy, 3 o lepszej niż przeciętna
i 2 o względnie najlepszej sytuacji. Z kolei wśród 10 powiatów zamykających ranking 6 to powiaty o względnie najgorszej sytuacji na rynku pracy,
1 o gorszej niż przeciętna i 3 o względnie przeciętnej. A zatem, o ile przynależność do rynku pracy o przeciętnej sytuacji nie wydaje się warunkować efektywności i jakości usług, o tyle powiaty o lepszych niż przeciętne
parametrach rynku pracy wypadają na ogół lepiej niż te o parametrach
gorszych niż przeciętne. Warto jednak przy tym pamiętać, iż nie musi
to być regułą, co pokazują przykłady takich powiatów jak krośnieński,
piski czy gorlicki, które zajęły wysokie miejsca (wśród pierwszych 30
najlepszych urzędów) w opracowanym rankingu PUP.
Drugim czynnikiem, którego znaczenie z punktu widzenia efektywności
CAZ przeanalizowano w ramach benchmarkingu, były parametry
techniczne urzędów. W  ramach badania została zatem oszacowana
liczba bezrobotnych przypadająca na 1 m2 powierzchni CAZ, 1 pośrednika pracy oraz 1 doradcę zawodowego w poszczególnych PUP. Wyniki
pokazują jednak praktyczny brak korelacji poszczególnych wskaźników i rankingu danego urzędu opartego na wskaźniku syntetycznym.
Najlepiej obrazują to tabele 26 i 27, gdzie pokazano wartości parametrów technicznych PUP w 10 „najlepszych“ i „najgorszych“ urzędach
(przy czym są to urzędy kolejne w rankingu, dla których uzyskano dane
w badaniu). Należy zatem przyjąć, że parametry techniczne nie mają
wpływu na jakość i efektywność usług świadczonych przez PUP.
Tabela 6. Parametry techniczne urzędów zajmujących czołowe miejsca w rankingu PUP.
Bezrobotni na 1m2
powierzchni CAZ

Bezrobotni na
1 pośrednika

Bezrobotni na
1 doradcę

Międzychód

29

2004

4008

Strzelce Opolskie

29

1258

3773

Leszno

26

1213

3032

Skierniewice

15

1300

2601

Rawa Mazowiecka

19

582

2328

Ostrów Wielkopolski

48

1343

2494

Gostynin

33

2013

4026

Sochaczew

39

1445

2168

Lubin

12

1020

2550

Krosno Odrzańskie

44

1659

3732

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badań ankietowych oraz danych MPiPS
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Tabela 7. Parametry techniczne urzędów zajmujących końcowe miejsca w rankingu PUP.
Bezrobotni na 1m2
powierzchni CAZ

Bezrobotni na
1 pośrednika

Bezrobotni na
1 doradcę

Przemyśl

41

1671

4010

Parczew

28

1115

1115

Nisko

61

1375

3665

Bytom

29

1098

2883

Kraśnik

87

922

3226

Wschowa

88

996

2989

Wschowa

88

996

2989

Zwoleń

35

103

2026

Kętrzyn

51

1859

2974

Żuromin

32

1804

3608

Kazimierza Wielka

61

783

3916

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badań ankietowych oraz danych MPiPS

3.2.7 Analiza SWOT wdrożonego rozwiązania ustawowego
Tabela 8. Analiza SWOT

MOCNE STONY

SŁABE STRONY

Wydzielenie CAZ pozwoliło na
wyeksponowanie tego,
co stanowi sens istnienia
powiatowych urzędów pracy

Konieczność obsługiwania w CAZ
wszystkich bezrobotnych,
a nie tylko osób zainteresowanych
usługą CAZ („uzależnienie od
statusu”)

Bliskość i powiązanie kluczowych
stanowisk PUP daje pracownikom
poczucie siły merytorycznej
i pracy grupowej, nastawionej
na wspólny cel

Małe możliwości elastyczności
w działaniu (ograniczenia w doborze
grup docelowych, narzucone terminy,
obligatoryjność niektórych
działań – IPD)

Możliwość otrzymania dotacji
na remont i wyposażenie,
dzięki której nastąpiła znacząca
poprawa warunków lokalowych
i estetyki urzędów

Niedostosowanie standardów usług
do idei CAZ (formalizm
i sztywność standardów usług
powodujące nadmierną biurokrację
oraz nieuzasadnione dublowanie
dokumentacji papierowej
i elektronicznej)
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Wydzielenie części aktywizacyjnej w połączeniu ze środkami
na remont stworzyło możliwości
lepszej wizualizacji oferty urzędu

Nadmierna biurokracja,
nieuzasadnione dublowanie
dokumentacji papierowej
i elektronicznej

Przejrzystość komunikacji,
bardziej przejrzyste reguły
działania

Brak realnego wpływu na wielkość
środków na aktywizację (wielkość
środków nie zależy od wyników,
a konieczność ubiegania się
w konkursach o dodatkowe środki
w sytuacji narzucania przez dysponenta grup docelowych i wskaźników
efektywności, nie dostosowanych
do lokalnych uwarunkowań
budzi opór)

Przejrzysta ścieżka obsługi
bezrobotnych

Frustracja pośredników pracy,
wynikająca z niedocenienia
i niskiej rangi tego zawodu

Poprawa wizerunku urzędu
(choć w tej sferze wiele jeszcze
zostało do zrobienia)

Limity zatrudnienia pracowników
kluczowych niedostosowane do
potrzeb (nadmierne zatrudnienie
specjalistów ds. rozwoju
zawodowego i ds. programów,
zwłaszcza w sytuacji ograniczenia
środków Funduszu Pracy)

Dostrzeżenie roli pracodawców
i poprawa komfortu ich obsługi

Konfliktogenne dodatki do
wynagrodzeń, powodujące podział
na „lepszą” i „gorszą” część
urzędu; dodatkowo – dodatki dla
pośredników z nieuzasadnionej
przyczyny są niższe niż dodatki
dla doradców

Bardzo dobra, zaangażowana,
świetnie wyszkolona kadra

Ograniczenia w wielkości środków
na aktywizację powodują, że
niewystarczająco używane są niektóre
ciekawe instrumenty rynku pracy
Popularne „openspacy” nie
zapewniają wystarczającej poufności
i komfortu obsługi klienta
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SZANSE

ZAGROŻENIA

Utrzymanie kierunku zmian,
polegającego na jeszcze
silniejszym wyodrębnieniu części
aktywizacyjnej urzędu pracy,
aż do instytucjonalnego
oderwania CAZ

Postępująca standaryzacja
i związana z nią sztywność
oraz biurokracja

Uniezależnienie prawa do
korzystania z usług CAZ od faktu
bycia zarejestrowanym (lub
odłączenie składki zdrowotnej
od statusu bezrobotnego)

Dalsze ograniczanie środków na
aktywizację, które nie pozwala
na wykorzystanie ustawowych
możliwości działania

Zagwarantowanie możliwości
większej elastyczności w doborze
form interwencji w zależności
od lokalnych uwarunkowań

Nacisk na efektywność, narzucanie
przez dysponenta środków FP
wskaźników, które powodują
creaming, a więc koncentrację
w działaniach na bezrobotnych,
których cechy społeczno-zawodowe
dają największe szanse na szybki
efekt zatrudnieniowy (a więc takich,
którym pomoc urzędu jest najmniej
potrzebna)

Stabilizacja co do kierunku
zmian

Ustanie możliwości finansowania
wynagrodzeń pracowników kluczowych
ze środków EFS w ramach
Priorytetu VI PO KL oraz w ramach
7% odpisu limitu Funduszu Pracy
Odchodzenie najlepszych
pracowników, spowodowane brakiem
satysfakcji z pracy i poczuciem
zagrożenia nieokreślonymi zmianami
Niepokój wywoływany niejasnymi,
nieoficjalnymi zapowiedziami
kolejnych radykalnych zmian
(„gruntowana reforma obsługi
rynku pracy”)

Źródło: Opracowanie własne
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3.2.8 Rekomendacje
Przeprowadzone badanie pokazało, że decyzja o wydzieleniu działań
aktywizacyjnych urzędów pracy, poparta możliwością otrzymania dotacji na prace adaptacyjno-modernizacyjne, była słuszna. Nie wpłynęła
ona co prawda generalnie na efektywność usług, czasem jedynie wpłynęła na sprawność działania, wywołała jednak inne, bardzo pozytywne
efekty. Pierwszy, zauważalny od pierwszych chwil spędzonych w prawie
każdym urzędzie, to poprawa estetyki urzędu oraz warunków obsługi dla
klientów i warunków pracy pracowników. Ważniejszy jednak efekt nie
jest możliwy do zauważenia „gołym okiem”, dostrzec go można dopiero
w toku rozmów z pracownikami, ma on jednak ogromne znaczenie i pod
pewnymi warunkami ma szansę przełożyć się na wyniki działania urzędów: to zmiana mentalna, polegająca na zrozumieniu sensu istnienia
urzędów pracy. Wśród kadry urzędów pracy wiele jest osób, które nie
potrzebowały wydzielania CAZ, aby zrozumieć, że powiatowy urząd pracy
istnieje przede wszystkim po to, by pomagać bezrobotnym odnaleźć
nowe/pierwsze miejsce na rynku pracy. Nie było to jednak przekonanie
powszechne, sporo urzędów zajmowało się bardziej administrowaniem
bezrobociem niż aktywizacją bezrobotnych i to dla nich niezbędne było
działanie wymuszające zwrócenie uwagi na aktywizację.
Choć w wielu przypadkach utworzone Centra to naprawdę miejsca,
w których kształt (kolorystyka, sposób aranżowania przestrzeni,
wizualizacja) włożono nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim wiele
oryginalnych myśli, to jednak szkoda, że na etapie wprowadzania
tego rozwiązania czy przyznawania dotacji nie zadbano o przekazanie podstawowych wskazówek dot. aranżacji miejsc obsługi klientów
(co pozwoliłoby uniknąć wielu niezbyt fortunnie zaprojektowanych
„openspasów”); szkoda także, że zrezygnowano z jednolitej wizualizacji CAZ (logo). Funkcjonowanie PSZ pod wspólnym szyldem sprzyjałoby
budowaniu wizerunku tych służb w całym kraju, wzmocniłoby działania
marketingowe urzędów pracy, zwiększyłaby rozpoznawalność PSZ.
Na to, by decyzja o wydzieleniu Centrów Aktywizacji Zawodowej w dłuższym okresie czasu przyczyniła się do poprawy skuteczności działania
Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce, wpływ będzie miała realizacja
poniższych rekomendacji. Sformułowano je w oparciu o wyniki analizy SWOT, przeprowadzonej na zakończenie badania i przedstawionej
powyżej.
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1.	Urzędom pracy potrzebna jest stabilizacja, jeśli chodzi o kierunek
zmian. W pierwszej kolejności kadra kierownicza urzędów, a w ślad za
nią wszyscy pracownicy potrzebują mieć poczucie, że wypracowane
przez nich niekiedy autentycznie nowatorskie rozwiązania i modele
nie będą musiały z dnia na dzień zostać zarzucone i zastąpione czymś
innym, co zostanie im narzucone. Znaczna część pracowników to
osoby pracujące w PSZ z pasji, zaangażowane, gotowe brać udział
w tworzeniu nowego kształtu służb zatrudnienia, pragnące jednak
czuć się w tym procesie podmiotowo. Pierwsze doświadczenia z działania CAZ są dla nich na tyle pozytywne, że widzą potrzebę dalszego
wyodrębniania usług i towarzyszących im instrumentów aż do
instytucjonalnego odłączenia CAZ od obecnego PUP włącznie.
2. Sens wydzielania usług rynku pracy (i wspierających je instrumentów)
nie będzie jednak pełny, jeśli klientami CAZ będą wszystkie osoby
zgłaszające się do urzędów pracy, a nie tylko osoby rejestrujące się
w związku z autentycznym poszukiwaniem pracy i pomocy w tym
zakresie. Oznacza to konieczność pilnego podjęcia dwóch ścieżek
działania: z jednej strony poszukiwania rozwiązań służących uniezależnieniu prawa do bezpłatnej publicznej służby zdrowia od statusu
bezrobotnego (jak też nie uzależnianie praw do świadczeń socjalnych
od tego statusu), z drugiej strony – wypracowania i przekazania
do stosowania narzędzi pozwalających na identyfikację poziomu
motywacji i chęci do znalezienia i podjęcia pracy.
3. Większej skuteczności działania tak wydzielonych jednostek sprzyjać będzie umożliwienie im bardziej elastycznego działania, co
wiąże się z odstąpieniem od dalszej standaryzacji działań, a raczej
z wycofaniem się Ministerstwa z części już istniejących regulacji
w obszarze standardów usług rynku pracy. Idea standaryzacji generalnie oceniana jest pozytywnie, zastrzeżenia budzi jedynie stopień
szczegółowości regulacji, usztywniający działania pracowników,
zmuszonych coraz bardziej pilnować formy działania zamiast ich
treści. Wiąże się to też z potrzebą zmniejszenia stopnia szczegółowości regulacji dotyczących poszczególnych usług i instrumentów,
stworzenia większych możliwości kreowania własnych rozwiązań
na poziomie każdego urzędu pracy i ograniczania sytuacji uzależniania możliwości otrzymania dodatkowych środków Funduszu
Pracy od zajęcia się ściśle określoną grupą, i od złożenia deklaracji
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osiągnięcia wysokiego wskaźnika efektywności. Wynika to z faktu,
że niejednokrotnie potrzeby lokalne znacząco różnią się od wskazań centralnych, a wymuszona efektywność prowokuje do typowych
zachowań creamingowych, a więc do oferowania wsparcia osobom,
które – z racji korzystnych cech społeczno-demograficznych najmniej
takiego wsparcia potrzebują, ale gwarantują osiąganie wysokich
wskaźników.
4. Poważnym zagrożeniem dla działania CAZ jest zbliżające się
zakończenie możliwości finansowania wynagrodzeń pracowników
z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Funduszu Pracy. Z tego
względu niezbędne jest podjęcie na szczeblu ministerialnym pilnych
decyzji dotyczących wsparcia utrzymania dotychczasowego poziomu
zatrudnienia w urzędach pracy, pod warunkiem jedynie, że oznaczać
to będzie zwiększenie zatrudnienia pośredników pracy. Urzędy pracy
powinny zostać zmotywowane do tego, by w strukturze zatrudnienia
coraz większy udział mieli pośrednicy pracy.
5. Wszystkie urzędy pracy powinny dążyć do takiej struktury zatrudnienia,
w której pracownicy CAZ stanowią zdecydowaną większość, a wśród
pracowników CAZ minimum 50% stanowią pośrednicy pracy.
6. Skuteczność działania urzędów pracy (w tym zwłaszcza Centrów
Aktywizacji Zawodowej) wymaga nowoczesnego marketingu usług.
Co prawda o marketingu usług urzędów pracy mówi się w polskich
służbach zatrudnienia od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku,
jednak obecnie wymaga on po pierwsze konsekwencji, po drugie
innowacji i rozmachu, po trzecie wreszcie – środków finansowych.
Zaprezentowane w raporcie studia przypadku wskazują na możliwe
kierunki i sposoby działań marketingowych. Jeśli natomiast chodzi
o środki finansowe i konsekwencje, to niezbędne jest tu włączenie
się szczebla ministerialnego: jest bowiem pożądane, by działalność
promocyjna poszczególnych urzędów pracy była wpierana przez
odpowiednie działania MPiPS, a ponadto konieczne są decyzje MPiPS
dotyczące możliwości finansowania marketingu z Funduszu Pracy.
7. Potrzebne jest stałe stymulowanie przepływu pomiędzy urzędami pracy
informacji o doświadczeniach (sieciowanie horyzontalne) oraz zasilanie nową wiedzą z centrum (sieciowanie wertykalne). Fakt, iż urzędy
pracy stanowią część administracji samorządowej i w związku z tym
są formalnie niezależne od centrum i od regionu oraz nie są w żaden
sposób powiązane między sobą, nie oznacza w żadnym wypadku,
34

3

wyniki badania - streszczenie

że nie mogą ze sobą współpracować czy wspólnie się uczyć bądź
działać w zespołach wypracowujących nowe rozwiązania.
Oprócz powyższych rekomendacji natury ogólnej badanie pozwala na
sformułowanie szeregu rekomendacji o charakterze szczegółowym:
1. Wszystkie CAZ powinny pilnie zakończyć proces dostosowywania
siedzib do potrzeb osób niepełnosprawnych – z uwzględnieniem
wszystkich typów niepełnosprawności (ruchowych, niewidomych,
niesłyszących).
2. W ramach dość powszechnie wprowadzonych rozwiązań typu openspece konieczne jest jednak takie zorganizowanie stanowisk pracy
pośredników pracy i doradców zawodowych, by możliwe było zachowanie poufności rozmowy (patrz np. Wrocław, Gdańsk, Siedlce).
3. CAZ muszą ograniczać biurokrację i formalizm m.in. poprzez pełne
wykorzystanie możliwości dostępnych systemów informatycznych,
ale także poprzez zdroworozsądkowe podejście do interpretacji
przepisów. Działania te muszą być wspierane przez MPiPS.
Chodzi o takie możliwe inicjatywy, jak:
• rejestracja przez Internet (np. Gdańsk, Wrocław),
• możliwość potwierdzania uprawnień do bezpłatnej opieki
medycznej przez ZOZ poprzez informatyczny system
wymiany informacji,
• wykorzystanie informatycznego systemu wymiany informacji
w ramach komunikacji z ośrodkami pomocy społecznej,
• szerokie udostępnienie bezrobotnym możliwości korzystania
z informacji internetowej (poprzez przekazanie stanowisk
komputerowych i infokiosków wielu współpracującym
instytucjom),
• możliwość zgłoszenia faktu podjęcia pracy przez bezrobotnego
przez telefon,
• wykorzystanie systemu SYRIUSZ do komunikacji wewnętrznej
w kwestiach dotyczących klientów CAZ,
• wprowadzenie telebimów z ofertami pracy.
4. Poprawie organizacji pracy, a przez to możliwości przeznaczenia
większej ilości czasu na pracę z klientem służy wyznaczanie bezrobotnym indywidualnego opiekuna (pośrednika pracy), stosującego
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zasadę wyznaczania konkretnych terminów wizyt; systemy kolejkowe powinny być traktowane jedynie jako uzupełnienie wyznaczania terminów wizyt; dobrą praktyką jest dodatkowe wysyłanie sms/
maila z przypomnieniem o wyznaczonym terminie wizyty.
5. Skuteczność CAZ zdecydowanie poprawia się w momencie wprowadzenia profilowania klientów na wzór przyjęty np. w Gorlicach czy
Gdańsku.
6. Skuteczności działania CAZ sprzyja również specjalizacja pośredników
pracy – jako dobrą praktykę można wskazać branżowy podział pośredników – pośrednik ma większą wiedzę o potrzebach rynku w danej
branży, a dzięki temu z jednej strony zwiększają się szanse na skuteczną realizację ofert pracy, z drugiej zaś pośrednik jest w stanie
lepiej zdiagnozować braki kompetencyjne osoby bezrobotnej i odpowiednio wcześnie skierować ją do specjalisty ds. rozwoju zawodowego.
Typ pośrednictwa powinien być powiązany ze stosowaną metodyką
profilowania osób bezrobotnych.
7. CAZ muszą bardzo silnie ukierunkować swoje działania na pracodawców, co oznacza m.in. wydzielenie strefy obsługi pracodawców
w przestrzeni CAZ, „wychodzenie” pośredników do pracodawców oraz
szerokie stosowanie innych działań marketingowych, jak tworzenie
„klubów pracodawców”, nagrody dla pracodawców, newslettery.
8. Nawiązanie współpracy z pracodawcami powinno również łączyć się
z realnym włączaniem pracodawców w inicjatywy walki z bezrobociem; przykładem mogą być konsultacje planów szkoleniowych dla
osób bezrobotnych, tak by przystawały one do potrzeb lokalnego
rynku pracy czy wspólna realizacja projektów i programów specjalnych (jak np. w CAZ Strzelce Opolskie).
9. Wiele urzędów pracy boryka się z problemami kadrowymi i brakami
środków na skuteczniejszą aktywizację. Sposobem na to może
być włączenie się na zasadzie partnerstwa w realizację projektów współfinansowanych z UE lub wręcz inicjowanie powstawanie
partnerstw, które pozwolą aktywizować klientów urzędu (jak robi
np. CAZ Strzelce Opolskie). W rolach partnerów mogą występować
i instytucje publiczne, i firmy prywatne czy organizacje pozarządowe, a rola partnera nie musi się ograniczać jedynie do prowadzenia rekrutacji.
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10. CAZ powinny systematycznie okresowo prowadzić badania satysfakcji klientów, a wyniki powinny być znane wszystkim pracownikom, przy czym na podstawie wyników powinny być tworzone
„plany naprawcze” – z udziałem wszystkich pracowników.
11. Warto rozważyć wydzielenie – na wzór Gdańska – centrum pracy
krótkoterminowej.
12. W klubach pracy warto organizować „Drzwi Otwarte” – dni, kiedy
lider klubu pracy ma dyżur i nie ma zaplanowanych żadnych zajęć,
kiedy każdy z klientów może przyjść, skorzystać z porady, przygotować dokumenty aplikacyjne, skorzystać z komputera, przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną (bez konieczności umawiania się czy
zapisywania); jeśli w tym samym czasie do klubu pracy przychodzi
kilka osób z podobnymi problemami w sposób spontaniczny tworzy
się grupa zajęciowa (np. Lubań).
13. Wszystkie CAZ powinny dokonać samooceny zastosowanego sposobu oznaczenia Centrów i – ogólnie – systemu informacji wizualnej dla klientów; badanie pokazało, że w wielu przypadkach CAZ
są „niewidoczne” z zewnątrz, a nawet mało widoczne wewnątrz;
dotyczy to także stron internetowych.
14. Ponieważ do urzędu pracy wiele osób przychodzi z małymi dziećmi,
które przeszkadzają zarówno rodzicom jak i pracownikom urzędu
pracy i innym klientom, to warto wydzielić miejsca typu „kącik
malucha” (np. Nysa, Bytom, filia PUP Kęty).
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4. Studia przypadku
a

a

4.1 Propozycja doboru CAZ do studiów przypadku
Przeprowadzona analiza benchmarkingowa pozwoliła na wskazanie urzędów najlepszych pod względem przyjętych kryteriów, jednak w ocenie
zespołu badawczego nie dała ona wystarczającej podstawy do wytypowania dobrych praktyk CAZ. Z  tego względu uzupełniono ją o miękkie
kryteria, związane z analizą wywiadów z kierownikami CAZ, a także
posiadanych zdjęć obiektów, stron WWW i ankiet dyrektorów. Celem tych
uzupełniających badań było poszukiwanie takich urzędów, które osiągnęły wysokie miejsca w analizach wskaźnikowych, a jednocześnie wprowadzone w nich rozwiązania można ocenić jako funkcjonalne, oryginalne
i innowacyjne, a ponadto charakteryzują się wysoką estetyką. Oznaczało
to niekiedy konieczność sięgnięcia po kolejne (poniżej piątego) miejsca
na „liście rankingowej” zbudowanej w oparciu o wskaźnik syntetyczny.
Przyjęto ponadto, biorąc pod uwagę zróżnicowane liczebności w poszczególnych grupach urzędów, wyłonionych z punktu widzenia specyfiki
sytuacji rynku pracy, że z pierwszej, czwartej i piątej grupy wskazane
zostaną po dwa urzędy, z drugiej – jeden, z trzeciej zaś – trzy.
Ostatecznie do realizacji
następujące urzędy:

studiów

przypadku

I grupa – powiaty o względnie najlepszej
sytuacji na rynku pracy

1. Gdańsk

II grupa – powiaty o nieco lepszej niż
przeciętna sytuacji na rynku pracy

3. Siedlce

wskazane

zostały

2. Wrocław

4. Strzelce Opolskie
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III grupa – powiaty o umiarkowanej sytuacji
na rynku pracy

5. Ostrów Wielkopolski

IV grupa – powiaty o nieco gorszej niż
przeciętna sytuacja na rynku pracy

7. Nowy Sącz (powiat ziemski)

V grupa – powiaty o względnie najgorszej
sytuacji na rynku pracy

9. Gorlice

6. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

8. Stargard Szczeciński

10. Łobez (ostatecznie zastąpiony przez
wytypowany jako rezerwowy Lubań)
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Dodatkowo
przeprowadzono
studium
przypadku
(jedenaste)
w PUP Nysa, który co prawda nie zajmuje wysokiego miejsca
w rankingu efektywności, jednak w trakcie realizacji badania
zwrócił uwagę zespołu badawczego oryginalnością wypowiedzi
i atrakcyjnością podejmowanych inicjatyw.
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4.2 Gdańsk
4.2.1 Rys powiatu
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
(województwo pomorskie) swoim
zasięgiem obejmuje dwa powiaty:
grodzki – Miasto Gdańsk, oraz ziemski – powiat gdański, w skład którego
wchodzi miasto Pruszcz Gdański oraz
siedem
gmin
wiejskich:
Cedry
Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański,
Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb
i Trąbki Wielkie. Obszar działania PUP
został sklasyfikowany w kategorii
powiatów o względnie najlepszej
sytuacji na rynku pracy.
W  czerwcu 2012 roku stopa bezrobocia w mieście wynosiła 5,9%,
w powiecie 8,7% i należała do najniższych w województwie (tylko stopa
bezrobocia na terenie działania sąsiedzkiego PUP Gdynia była niższa),
wynoszącej 12,1% (kraj – 12,4%).
Zachodzące na rynku pracy powiatu przemiany stanowią odzwierciedlenie zjawisk ogólnokrajowych i dotykających kraj cykli koniunkturalnych, tyle że prężny rynek pracy tego obszaru sprawia, że część
zjawisk jest jednak mniej odczuwalnych czy dokuczliwych w skali
makro. Nawet znaczące i niewątpliwie bolesne w skali indywidualnej
ograniczenia zatrudnienia w przemyśle stoczniowym i około stoczniowym, jakie następują w ostatnich latach, nie stanowią poważniejszego
problemu dla lokalnego rynku pracy.
Cechą wyróżniającą ten rynek pracy jest relatywnie niski poziom
bezrobocia długotrwałego – ponad 65% bezrobotnych znajduje pracę
w okresie pierwszych 6 miesięcy bezrobocia. W strukturze bezrobocia
uwagę zwracają dwie cechy: wiek (wyższe od przeciętnego i rosnące
bezrobocie w grupie 25-34 oraz w grupie 45+) i kwalifikacje (wyższe
od przeciętnego i szybciej rosnące bezrobocie w grupie osób bez kwalifikacji i bez średniego wykształcenia). Te cechy obszaru działania PUP
Gdańsk sprawiają, że w swojej strategii skupia się on na zwiększaniu
skuteczności pośrednictwa pracy i bardziej precyzyjnym adresowaniu
programów rynku pracy do najbardziej potrzebujących grup.
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4.2.2 Kilka słów o historii
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku od początku (1990 rok) działa w tej
samej siedzibie. Jest to budynek wybudowany w 1900 roku, należący
do miasta, w którym mieszczą się też wydziały Urzędu Miasta. Choć to
piękny obiekt, to jednak nie jest to idealne miejsce na siedzibę urzędu
pracy. Trzeba jednak stwierdzić, że kadra urzędu potrafiła wyczarować w nim naprawdę przyjazną instytucję, w której łatwo odnaleźć
potrzebne klientom usługi. Od początku urząd kierowany jest przez
tego samego dyrektora, a także duża część załogi pamięta pionierskie
czasy tworzenia urzędu, choć coraz więcej w nim młodych pracowników. Zapytany, czy nie czuje się już zmęczony pracą w PUP po ponad
20 latach dyrektor odpowiada, że nie czuje zmęczenia, bo wciąż ma
poczucie, że przychodzi do pracy, by zmieniać rzeczywistość, zwyczajnie kocha tę pracę i zostanie w niej tak długo, jak długo będzie miał
możliwości tworzenia nowych rozwiązań.
PUP w Gdańsku od lat
(nieformalnych)
liderów
Zatrudnienia w Polsce.

należy do wąskiego grona
przemian
w Publicznych

uznanych
Służbach

PUP Gdańsk jako pierwszy wśród urzędów pracy w Polsce – w 2003
roku - uzyskał certyfikat ISO 9001. Swoją politykę jakości sformułował
następująco:
„Nadrzędny cel Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku to dążenie do
maksymalnego zadowolenia klientów poprzez zapewnienie profesjonalnej, sprawnej i terminowej obsługi, dostosowania świadczonych usług
do ich potrzeb i oczekiwań oraz kształtowanie wizerunku Urzędu jako
instytucji niosącej pomoc, solidnej i otwartej dla Klienta”.
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Zdjęcie 1. Siedziba PUP Gdańsk

Źródło: WYG/PSDB

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Gdańsk a Powiatem
Gdańskim urząd pracy obsługuje mieszkańców Miasta Gdańska
oraz Powiatu Gdańskiego. Bezpośrednie zwierzchnictwo nad urzędem
sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.
W  2010 roku Urząd został nagrodzony przez Ministra Rozwoju
Regionalnego nagrodą „Najlepsza Inwestycja w Człowieka”. W  2011
roku, z nominacji Ministra Gospodarki, otrzymał II miejsce w konkursie
Komisji Europejskiej „Europejska Nagroda Przedsiębiorczości” za
projekt „Dojrzały przedsiębiorca”.
Badania satysfakcji klientów pokazują, że ok. 70% wyraża pozytywną
opinię o PUP.
4.2.3 Organizacja pracy w CAZ
Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku wydzielenie CAZ nie spowodowało w zasadzie zmian, bowiem zasadą tego urzędu było od początku
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istnienia eksponowanie działań aktywizacyjnych urzędu m.in. poprzez
wydzielenie usług i programów (instrumentów) rynku pracy. Gdyby
nie możliwość otrzymania środków z dotacji Ministra Pracy i Polityki
Społecznej, to zmiana ograniczyć by się mogła do dodania nowej
tabliczki na korytarzu. Centrum Aktywizacji Zawodowej obejmuje
bowiem istniejące dotychczas działy: Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego oraz Dział Programów Rynku Pracy (zajmujący
się, oprócz instrumentów rynku pracy, również organizacją szkoleń,
które traktowane są w Gdańsku jak jeden z instrumentów, podporządkowanych usłudze pośrednictwa pracy). Natomiast dotacja pozwoliła
na poprawę standardu pracy i obsługi, silniejsze wizualne podkreślenie odrębności tej części urzędu oraz rozwinięcie nowoczesnych form
komunikowania się z klientami.
Zdjęcie 2. Widok na jeden z trzech referatów pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego w PUP Gdańsk

Źródło: WYG/PSDB

4.2.3.1 Pośrednictwo pracy sercem urzędu
Sercem urzędu jest Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, składający się z czterech referatów. Trzy pierwsze, wizualnie
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wyróżnione kolorami – zielonym, niebieskim i pomarańczowym – składają
się z 68 pośredników oraz 34 doradców zawodowych oraz kierownika.
Zasadą jest, że pracownicy funkcjonują w trzyosobowych zespołach:
dwóch pośredników i jeden doradca. Podział pracy pomiędzy zespoły
oparty jest o alfabet. Urząd zrezygnował ze stosowanej kiedyś opcji
podziału branżowego czy zawodowego, wychodząc z założenia,
że dzisiejszy dynamicznie zmieniający się rynek pracy potrzebuje
wszechstronnych specjalistów, pośredników, jak też nieustannej
gotowości do zmiany zawodu czy specjalności przez osoby poszukujące pracy. Zasadą jest, że każdy bezrobotny „przypisany” jest do
konkretnego pośrednika, odpowiedzialnego za doprowadzenie bezrobotnego do zatrudnienia (za co m.in. pośrednicy są rozliczani w ramach
kryteriów przyznawania dodatków do wynagrodzenia).
Czwarty referat, wzmocniony kadrowo i silniej wyodrębniony od lipca
tego roku, odpowiada za marketing i promocję. Początkowo pracownicy tego referatu działali w obszarze wyodrębnionych z powiatu stref,
obejmujących część miasta i przyległe gminy. Obecnie zlikwidowano
ten podział i wszyscy obsługują cały teren działania urzędu. W planach
rozwoju pośrednictwa pracy w PUP Gdańsk jest stworzenie w przyszłym
roku nowego referatu w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa
Zawodowego (referat żółty). Będzie to nowatorski projekt połączenia
kompetencji pośrednika pracy i doradcy zawodowego.
To, co najbardziej boli dyrekcję, to fakt, że pośrednicy pracy i doradcy
zawodowi stanowią dziś łącznie zaledwie ok. 30% pracowników.
Co prawda przeciętnie w polskich urzędach pracy jest tych pracowników nawet mniej, jednak to nie pociesza i nie uspokaja dyrekcji
PUP Gdańsk. Dyrektor twierdzi, że dopóki ta proporcja nie zostanie
zmieniona, to nie można mówić, że urzędy pracy zajmują się pomaganiem bezrobotnym. Celem PUP Gdańsk na najbliższe półtora roku
jest doprowadzenie do tego, by pośrednicy i doradcy stanowili 50%
ogółu pracowników PUP. Zostanie to osiągnięte poprzez następujące
działania:
• Nastąpiło
zmniejszenie
zatrudnienia
przy
obsłudze
Funduszu Pracy w związku z ograniczaniem wielkości
środków z Funduszu Pracy (zmniejszyło się bowiem
obciążenie w dziale świadczeń stypendia szkoleniowe itp.);
paradoksalnie więc zmniejszenie FP sprzyja rozwojowi
pośrednictwa pracy,
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• Dokonano rygorystycznego przeglądu zatrudnienia w urzędzie
i ograniczono zatrudnienie w części administracyjnej
(informatyk, radca prawny, finanse) aż o 10 osób,
• Następuje i następować będzie dalsze ograniczanie stanowisk
rejestracji w związku z działaniami, o których piszemy niżej.
Realizacji tych planów zagraża jednak sytuacja zakończenia finansowania pośredników i doradców w ramach Priorytetu VI PO KL oraz wygasanie finansowania w ramach 7% odpisu Funduszu Pracy. Dyrekcja liczy,
że uzyska pewne wsparcie ze strony swoich zwierzchników, liczy też,
że zostanie utrzymane finansowanie z FP.
Na działanie pośredników i doradców ogromny wpływ ma organizacja
rejestracji oraz wprowadzone elementarne profilowanie klientów.
4.2.3.2 Rejestracja
Od 2010 roku w PUP Gdańsk wprowadzono możliwość rejestracji bezrobotnych przez Internet. Obecnie już blisko 80% klientów rejestruje
się przez Internet, co m.in. pozwoliło na uwolnienie części pracowników na stanowiskach rejestracji, a tym samym na zwiększenie referatu marketingu i promocji. Dalsze intensywne promowanie rejestracji
przez internet i doprowadzenie do tego, że do maja 2013 roku min.
90% bezrobotnych rejestrować się będzie przez Internet pozwoli na
utworzenie w przyszłym roku (2013) piątego referatu pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego.
Tak duża skala rejestracji internetowej możliwa była z jednej strony
dzięki odpowiedniej organizacji wewnętrznej, z drugiej zaś dzięki bardzo dobremu przygotowaniu infrastruktury na zewnątrz.
Jeśli chodzi o organizację wewnętrzną, to w wyniku różnych prób
i analizy różnorodnych rozwiązań, po wdrożeniu usługi rejestracji
internetowej, zdecydowano się na stymulowanie rejestracji internetowej poprzez wyznaczanie godzin dla rejestracji tradycyjnej. Początkowo rejestracja tradycyjna możliwa była do godz. 13, obecnie tylko do
godz. 104. Po tej godzinie przyjmowane są osoby, które dokonały
4 	Oczywiście osoby zgłaszające się poza wyznaczonymi godzinami są obsługiwane zgodnie z przepisami, jednak intensywna promocja rejestracji internetowej (w tym stworzone
warunki) i wynikające stąd korzyści dla klientów sprawiają, że takie przypadki zdarzają się
sporadycznie.
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rejestracji internetowej i otrzymały wygenerowane przez system
zaproszenie na określony dzień i godzinę. Przepisy powodują bowiem,
że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie osobistego stawiennictwa w urzędzie na etapie rejestracji ze względu na konieczność złożenia podpisu pod dokumentami. Ponadto, ze względu na znaczenie
niektórych danych dla ustalenia statusu bezrobotnego i przyznania
mu świadczenia, rejestracja internetowa obejmuje tylko ok. 70%
niezbędnych danych, pozostałe (dane dotyczące okresów zatrudnienia) wprowadzane są przez pracownika podczas wizyty, na podstawie
dokumentów dostarczonych przez bezrobotnego. Wdrożenie rejestracji przez Internet możliwe było dzięki wykorzystaniu informatycznemu
systemowi wymiany informacji. Dane wprowadzone w ramach systemu
przez bezrobotnego są transferowane podczas wizyty u rejestratora do
systemu SYRIUSZ. Dyrektor pracuje obecnie nad rozwiązaniem umożliwiającym połączenie z ZUS, co pozwoliłoby na automatyczne weryfikowanie danych dotyczących okresów zatrudnienia, a tym samym
stworzyłoby możliwość pełnej rejestracji przez Internet.
Pozostanie wówczas problem podpisu. W  celu rozwiązania tego problemu Dyrektor podjął starania o uruchomienie w PUP punktu potwierdzającego profil zaufany w ramach ePUAP. Aktualnie przygotowywane
jest wystąpienie Prezydenta Miasta do Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji o nadanie takiego uprawnienia urzędowi pracy. Co prawda
posiadanie takiego uprawnienia oznaczać będzie obowiązek obsługiwania także innych zainteresowanych, nie tylko bezrobotnych, jednak
w PUP uważa się, że i tak korzyści będą większe niż ewentualne dodatkowe obciążenie. Uzyskanie profilu zaufanego wymaga dodatkowej
wizyty bezrobotnego w urzędzie przed dokonaniem rejestracji, w celu
potwierdzenia profilu, może więc się okazać, że klienci nie będą zainteresowani usługą na tym etapie. Niemniej jednak korzyści pojawią się
we wszelkich dalszych kontaktach klienta z urzędem, klienci zyskają
bowiem np. możliwość otrzymywania mailem wszelkich zaświadczeń
i decyzji.
Jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne, to urząd podjął wiele działań
mających na celu zapewnienie klientom dostępu do Internetu (wraz
z możliwością uzyskania pomocy w przypadku osób słabo radzących
sobie z obsługą komputera):
• W  każdej gminie powiatu stworzono punkt z dostępem
do Internetu,
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• Trzy
stanowiska
Krótkoterminowej,

uruchomiono

w Centrum

Pracy

• W Mieście Gdańsk działają trzy kluby pracy (funkcjonujące
w ramach zlecenia usługi prowadzenia klubu pracy), w których
są udostępniane komputery z dostępem do Internetu,
• Dwa stanowiska udostępniono w Urzędzie Miasta,
• Kolejne trzy stanowiska działają w filiach Biblioteki Miejskiej.
Obecnie trwają prace nad poszerzeniem tych możliwości – planuje się
uruchomienie kolejnych stanowisk w ośrodkach pomocy społecznej
oraz w 10 wytypowanych spółdzielniach mieszkaniowych na terenie
Gdańska. W  każdym z nowych punktów zostanie przyjęty na roczny
staż bezrobotny, którego rolą będzie udzielanie pomocy w obsłudze
komputera i aplikacji, a także przygotowanie pracowników instytucji,
w której stanowisko będzie funkcjonować. Działania te wsparte zostaną
odpowiednią kampanią informacyjną.
Zdjęcie 3. Hol przed rejestracją w PUP Gdańsk

Źródło: WYG/PSDB
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4.2.3.3 Profilowanie klientów
Od marca tego roku PUP Gdańsk stosuje oryginalną autorską metodę
profilowania klientów, służącą identyfikacji klientów zainteresowanych
usługami aktywizacyjnymi urzędu. Wypracowano dwa wzory oświadczeń,
które podpisują klienci po rozmowie z pośrednikiem w czasie pierwszych
spotkań. Jeden wzór dotyczy wyrażenia zainteresowania współpracą
z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym w zakresie aktywnego
poszukiwania pracy i realizacji wspólnie opracowanego Indywidualnego
Planu Działania, drugi zaś – alternatywny – mówi o tym, że bezrobotny
będzie poszukiwał pracy we własnym zakresie, dlatego też rezygnuje
z usług i instrumentów rynku pracy, a jednocześnie deklaruje gotowość
do kontaktu z urzędem w terminach określonych przepisami (oznacza to
więc, że bezrobotny zostanie zaproszony do urzędu po upływie 120 dni
w celu przedłożenia propozycji odpowiedniej pracy lub udzielenia innej
formy pomocy; oznacza to także, że urząd zaproponuje takiej osobie
wszelkie inne wymagane prawem formy pomocy jako obligatoryjne;
wybór opcji samodzielnego poszukiwania pracy oznacza więc, że urząd
nie będzie proponował działań fakultatywnych). Ponadto, w oświadczeniu zawarta jest informacja o możliwości wycofania go w każdej chwili
i podjęcia współpracy z PUP w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
i realizacji IPD.
Ten model obsługi wprowadzono, jak wspomniano, w marcu tego roku,
trudno więc o jednoznaczną jego ocenę. Niemniej jednak pierwsze wyniki
są z jednej strony szokujące, z drugiej zaś zachęcające. Szokujące –
bowiem aż 70% klientów podpisuje drugi typ oświadczenia – „samodzielnego poszukiwania”; to pokazuje skalę rejestracji wyłącznie z powodu
uzyskania prawa do bezpłatnej służby zdrowia lub innych podobnych
przyczyn. Zachęcające – bo dzięki temu obecnie w PUP Gdańsk na jednego pośrednika może przypadać 180 osób, a nie jak dotychczas – ponad
600. W  efekcie pośrednik może zajmować się dziennie dziewięcioma
osobami, co pozwala mu na spokojną indywidualną pracę, z korzyścią dla
klientów. Osoby „rezygnujące” są zapraszane po 120 dniach na wizytę,
osoby „zainteresowane” raz na trzy tygodnie.
Zdaniem dyrekcji, korzyści z tak realizowanej segmentacji odnoszą
w zasadzie wszyscy:
1. Klienci zainteresowani pomocą PUP mają teraz większą szansę na dostęp do pośrednika i doradcy, ale też do
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instrumentów rynku pracy, nie muszą czekać w (niekiedy
dość niespokojnej) kolejce, mają „swojego” pośrednika,
2. Klienci nie zainteresowani tą współpracą nie muszą już
niczego udawać, a czas, jaki muszą poświęcić na podtrzymanie
kontaktu z PUP (raz na 120 dni) nie jest dla nich uciążliwy,
3. Pracownicy PUP mają większy komfort, pracując tylko
z osobami chętnymi do podjęcia pracy, a tym samym mają
większe szanse na bycie skutecznymi, zaś oferowane przez
nich programy będą bardziej efektywne; ponadto urząd pracy
zyskuje lepszy wizerunek w oczach pracodawców, kierując do
nich tylko osoby zainteresowane podjęciem pracy,
4. Pracodawcy otrzymują lepszej jakości usługę.
4.2.3.4 Dział programów rynku pracy
Dział programów rynku pracy zajmuje się organizacją szkoleń, staży,
udzielaniem dotacji (w tym również dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON) i innymi instrumentami rynku pracy, a także inicjowaniem
i realizacją projektów finansowanych z innych niż Fundusz Pracy źródeł
– głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.
Obowiązuje zasada, że o korzystaniu przez bezrobotnego z tych dodatkowych usług decyduje pośrednik w ramach Indywidualnego Planu
Działania. Bolączką z punktu widzenia sprawności i prostoty działania
jest to, że komunikacja pomiędzy działami odbywa się w formie papierowej – SYRIUSZ nie stwarza odpowiednich możliwości, a wielkość
urzędu i liczba klientów uniemożliwia bazowanie na bezpośrednich
kontaktach. W PUP w Gdańsku trwają intensywne prace nad wyeliminowaniem „komunikacji papierowej” i przejściem wyłącznie na
elektroniczny obieg dokumentów; do tej pory udało się wdrożyć wiele
usprawnień, ale wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia.
Warto zauważyć, że wśród 12 miast zrzeszonych w Unii Metropolii
Polskich PUP w Gdańsku osiąga najlepsze rezultaty w zakresie kosztu
aktywizacji 1 osoby bezrobotnej, który wynosi poniżej 3.700 zł/os.
(średnia 5.144 zł), oraz w zakresie średniej efektywności wszystkich
programów rynku pracy 68% (średnia 51,5%).Gdańsk jest również
w czołówce urzędów pracy pod względem udziału osób bezrobotnych objętych programami w stosunku do ogółu zarejestrowanych
(np. w 2011r. objęto różnymi programami 3291 osób bezrobotnych
tj. ok. 25% ogółu zarejestrowanych).
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4.2.3.5 Centrum Pracy Krótkoterminowej
W PUP Gdańsk istnieje także Centrum Pracy Krótkoterminowej, które
wchodzi w skład CAZ i stanowi ważne uzupełnienie jego oferty. Centrum
działa w osobnej lokalizacji, w Gdańsku Wrzeszczu. Centrum gromadzi
i udostępnia oferty pracy krótkoterminowej, dorywczej, na zastępstwo, a także wolontariackiej. Z  usług Centrum może skorzystać
każdy bezrobotny, czy osoba poszukująca dodatkowego zatrudnienia.
W CPK jest możliwość skorzystania z dostępu do Internetu, wydrukowania dokumentów aplikacyjnych, przejrzenia aktualnej prasy.
Zdjęcie 4. Centrum Pracy Krótkoterminowej

Źródło: WYG/PSDB

4.2.3.6 Model wsparcia klientów
W PUP Gdańsk wypracowano model współpracy z bezrobotnym w ramach
poszukiwania pracy. Przyjęto, na podstawie wyników badań, że pierwsze
3 – do 4 miesięcy klient sam poszukuje intensywnie pracy, wspierany
co najwyżej wskazówkami pośrednika. Jak pokazują dane dotyczące
struktury bezrobocia, w tym okresie faktycznie pracę znajduje blisko
50% bezrobotnych. Jeśli jednak w tym czasie nie uda się osobie znaleźć
samodzielnie pracy, pośrednik przystępuje do opracowania i realizacji,
wspólnie z klientem, Indywidualnego Planu Działania. Ten okres trwa do
3 do 9 miesięcy. Przyjęto, że jeśli do tego czasu klient nadal nie znajdzie pracy, to konieczna jest bardziej wyspecjalizowana pomoc (okres
ten nazwano „strefą specjalnego wsparcia”), np. w formie programu
specjalnego, konsylium ekspertów z urzędu i przemyślenie zmiany
podejścia do pracy z klientem, ew. kontraktowanie działań aktywizacyjnych na zewnątrz.
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4.2.4 Nowe technologie w urzędzie
PUP Gdańsk stosuje szereg działań służących uproszczeniu kontaktów
klientów z urzędem (oprócz już opisanych):
• Urząd dysponuje bardzo nowoczesną i elegancką stroną internetową, wprowadzono możliwość telefonicznego
zgłoszenia faktu podjęcia pracy (potwierdzanego jedynie
notatką pracownika), osoby zainteresowane mogą otrzymywać sms z informacjami o aktualnych ofertach
pracy, zarówno bezrobotni, jak i pracodawcy mogą skorzystać z internetowego czata z pracownikiem urzędu,

• Istnieje możliwość telefonicznego zamówienia zaświadczenia
o rejestracji czy o opłaceniu składki zdrowotnej i umówienia
się na odbiór w dogodnej porze,
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• PUP przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką
Publiczną w Gdańsku realizuje program „Bliżej Pracy”,
którego istotą jest pomoc osobom bezrobotnym w aktywnym
poszukiwaniu pracy i zwiększenie dostępu do usług
poradnictwa zawodowego poprzez utworzenie stanowisk
komputerowych oraz uruchomienie infokiosków z dostępem
do informacji i literatury z zakresu poradnictwa zawodowego,
ofert pracy, informacji o szkoleniach oraz dostępu do prasy
codziennej,
• Dalszemu ograniczaniu działalności biurokratycznej PUP
służyć ma kolejna inicjatywa, polegająca na połączeniu
urzędu pracy, poprzez system informatyczny, z zakładami
opieki zdrowotnej. PUP wystawia rocznie ok. 24 tys.
zaświadczeń, mających na celu potwierdzenie prawa klienta
do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Połączenie z ZOZ da służbie
zdrowia możliwość samodzielnego sprawdzania tych uprawnień, a tym samym ograniczy konieczność wydawania tych
zaświadczeń przez PUP. Obecnie takie połączenie działa
z 42 ZOZ na terenie miasta. Wszystkie opisane działania
(a także szereg innych tego typu, dla których nie ma
już miejsca w niniejszym opracowaniu) urząd finansuje
ze swojego limitu Funduszu Pracy, przeznaczonego na
wydatki informatyczne,
• Warto też wspomnieć o trwających rozmowach z Wydziałem
Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego o możliwości
honorowania wydruków komputerowych przy rozpatrywaniu
odwołań.
Cenną inicjatywą PUP Gdańsk jest realizacja Programu dla aktywnie
poszukujących pracy. W ramach programu osoby bezrobotne aktywnie
poszukujące pracy mają możliwość otrzymania „Karty osoby
aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu
Miejskiego w Gdańsku. Karta wydawana jest na wniosek bezrobotnego.
Karta upoważnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską
zarządzaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku w okresie 2 miesięcy od daty jej wystawienia, celem poszukiwania pracy na
terenie Miasta Gdańsk, od poniedziałku do piątku, w godzinach od
9.00 do 14.00. Karta wydawana jest osobom, które zarejestrowały się
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w PUP w ciągu 3 miesięcy
od
ustania
pracy/działalności gospodarczej lub ukończyły
właśnie szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe lub zajęcia w Klubie Pracy. Drugi rodzaj
karty (zielona) wydawany jest
na czas zajęć w Klubie Pracy,
szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych lub stażu.
W  lutym 2012 roku działanie
Kart Aktywnie Poszukującego
Pracy rozszerzono na cały Gdański Obszar Metropolitalny, dzięki
czemu mogą z nich korzystać
bezrobotni z innych powiatów:
Gdyni, Sopotu, Pucka, Wejherowa, Kartuz, Malborka, Tczewa
i Nowego Dworu Gdańskiego.

Rysunek 1. Karta osoby aktywnie poszukującej pracy
w PUP Gdańsk

Źródło: PUP Gdańsk

4.2.5 Marketing i promocja
Wspomniano już wcześniej, że jeden z referatów w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego to referat marketingu i promocji,
wzmocniony z początkiem lipca 2012 roku. PUP Gdańsk stawia bowiem
bardzo mocno na marketing, zależy mu na pozyskaniu zaufania
pracodawców i zachęceniu ich do współpracy, wiedzą tam bowiem, że
bez tego nie da się skutecznie pomóc bezrobotnym. Jednak zachęcenie pracodawców do współpracy nie może polegać tylko na częstych
wizytach i tworzeniu ulotek. Dla dyrekcji i pracowników jasne jest,
że wizerunek urzędu pracy jako wartego zaufania partnera można
stworzyć wyłącznie poprzez rzetelną codzienną pracę, a nie poprzez
reklamę. To zaś oznacza, że pracodawcy muszą otrzymywać jak
najszybciej jak najbardziej odpowiedniego kandydata. To z kolei
wymusza bardzo solidną pracę obu zespołów pośredników: zespół marketingu musi troszczyć się o dobre opisanie wymagań pracodawcy i warunków pracy, a zespół pracujący z bezrobotnymi musi dbać o staranne
dobranie najlepszego kandydata na tak opisane miejsce pracy. Podejście
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nastawione na maksymalizację zadowolenia pracodawcy z usług urzędu
sprawia, że pośrednicy pracujący z bezrobotnymi nie mogą do firm kierować osób nie zainteresowanych pracą (i w tym pomagać im będzie
wdrożona segmentacja klientów), natomiast pośrednicy marketingowcy
powinni dążyć do pozyskiwania przede wszystkim ofert pasujących
do profilu zarejestrowanych w urzędzie bezrobotnych. Ofert pracy dla
bezrobotnych pośrednicy szukają wszędzie, również w Internecie,
w gazetach, w agencjach zatrudnienia.
Rolą marketingu jest też zwrócenie uwagi pracodawców, że w rejestrach
bezrobotnych są osoby o znakomitych niekiedy kwalifikacjach i „odczarowanie” wizerunku bezrobotnych w świadomości społecznej. Nie będzie
to jednak możliwe bez starannego segmentowania bezrobotnych.
Analizując wyniki badań, przeprowadzonych wśród pracodawców,
pracownicy PUP zauważyli, że pracodawcy coraz większą uwagę zwracają
na umiejętności i tzw. kompetencje kluczowe, czasem wręcz są to dla
nich kategorie ważniejsze niż tradycyjne kategorie zawodu czy specjalności. Jednak „zgłoszenie wolnego miejsca pracy”, ale też karta rejestracyjna te kwestie pomijają. Z tego względu w referacie marketingu
podjęto prace nad modyfikacją dotychczasowego formularza zgłoszenia
wolnego miejsca pracy w celu dodania informacji o predyspozycjach
i kompetencjach „miękkich”. W  kolejnym kroku te elementy zostaną
dodane do formularza rejestracyjnego bezrobotnych.
Warto powiedzieć, że pośrednicy marketingowcy dysponują służbowymi
telefonami komórkowymi oraz limitem na paliwo, co stwarza im dobre
warunki mobilności i wręcz dyspozycyjności wobec pracodawców.
Marketingowcy mają świadomość, że do
urzędów pracy (w Gdańsku i gdzie indziej)
trafia od 20 do maks. 30% ogółu ofert
pracy, mają więc o co walczyć: do zdobycia jest pozostałe 70-80%. Analizy pokazują, że zaledwie ok. 5% figurujących
w rejestrze REGON jest wpisanych do
rejestru pracodawców w PUP, a dodatkowo jakaś część z nich jest zainteresowana wyłącznie subsydiami
z Funduszu Pracy – tak więc do pozyskania jest ogromna liczba pracodawców. Takie wyzwania stoją przed Działem Pośrednictwa Pracy
i Poradnictwa Zawodowego.
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W  ramach działań marketingowych PUP powołał Klub Super Pracodawcy, do którego zaprasza firmy, które zatrudniły większą liczbę
bezrobotnych we współpracy z urzędem. Przynależność do Klubu ma
stanowić formę uhonorowania pracodawców z lokalnego rynku pracy.
Członkostwo w klubie daje możliwość otrzymania „Złotej Karty” lub
„Srebrnej Karty”, które dają firmom pewne przywileje, takie jak stała
opieka doradcy zawodowego i pośrednika pracy ds. marketingu,
umieszczanie logo firmy na stronie PUP, wyróżnione miejsce na
organizowanych Targach Pracy itp.
Rysunek 2. Newsletter w PUP Gdańsk

Ważnym narzędziem promocji
jest także newsletter kierowany
do pracodawców, a także – choć
w tym przypadku odbiorcą są
obie grupy klientów – profil PUP
na Facebooku.
Problemem i barierą dla szerszego
stosowania niezbędnych działań
marketingowych jest ograniczenie
finansowe – katalog dopuszczalnych wydatków z Funduszu Pracy
jest sztywny i trudno jest z tych
środków – w ramach dostępnych limitów – finansować wiele
działań.
Źródło: PUP Gdańsk

4.2.6 Zarządzanie przez cele
Zdaniem dyrektora istotne znaczenie dla sprawności i skuteczności
urzędu ma jasne zdefiniowanie celów działania. Oczywiście urząd ma
tak zdefiniowane zadania, że można tu mówić o zadaniach ciągłych,
jednak takie podejście nie gwarantuje skuteczności w działaniu.
Początkowo – w pierwszym roku stosowania takiego podejścia – cele
wyznaczył dyrektor; obecnie cele budowane są oddolnie a uzgodnioną
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kartę celów dyrektor przedstawia nadzorującemu urząd zastępcy
prezydenta miasta ds. polityki gospodarczej. Co 23 miesiące dokonywany jest zespołowy przegląd celów i analizowane ewentualne
zagrożenia, a także ich aktualność. Praca zespołowa stanowi zresztą
częsty styl pracy w PUP, zwłaszcza w odniesieniu do wypracowywania
nowych rozwiązań.
Przykładowo na rok 2012 ustalono następujące cele5:
I. Doprowadzenie do podjęcia pracy ok. 9 tys. osób bezrobotnych.
II.	Objęcie aktywizacją zawodową ok. 2 tys. osób bezrobotnych.
III.	Poprawa jakości i efektywności obsługi Klientów oraz
wizerunku Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
IV.	Wybrane, ważniejsze zadania:
1) Realizacja 4 projektów finansowanych ze środków EFS (POKL)
• projekt „Kierunek Praca”
• projekt „ Szklane Domy”
• projekt „Przełam Bariery”
• projekt „Kadra 2012”
2) Uruchomienie Centrum Pracy Krótkoterminowej (świadczenie usług
pośrednictwa pracy m.in. na potrzeby UEFA EURO 2012 oraz,
w przyszłości, innych imprez).
3) Realizacja i zakończenie projektu pilotażowego „Nowe Horyzonty”.
4) Realizacja projektu „Metropolitalny Rynek Pracy” w tym m.in. organizacja Metropolitalnych Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości
5) Poprawa jakości usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez m.in.:
• utworzenie dodatkowego, trzeciego referatu pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego (w ramach posiadanych
etatów, zwiększenie liczby pośredników pracy),
• wypracowanie i wdrożenie modelowego „Indywidualnego
planu działania" dla osób bezrobotnych,
• wdrożenie nowej koncepcji obsługi osób bezrobotnych przez
pośredników pracy i doradców zawodowych,
5 	Pominięto cele całkowicie nie związane z działaniami CAZ; prezentowane cele PUP przekładają
się na cele szczegółowe dla poszczególnych działów/zespołów.

56

4

STUDIA PRZYPADKU

• opracowanie i realizacja kompleksowego programu szkoleń
dla pośredników prac i doradców zawodowych.
6) Zwiększenie wskaźnika osób zgłaszających się do rejestracji przez
Internet do 60 % ogółu zarejestrowanych.
7) Wdrożenie platformy ePUAP oraz usługi potwierdzania profili zaufanych w ramach ePUAP w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku.
8) Poprawa warunków obsługi klientów (modernizacja w Centrum Pracy
Krótkoterminowej oraz siedzibie PUP w Gdańsku).
9) Promocja ważnych wydarzeń organizowanych przez PUP w Gdańsku
np.: konferencji, targów pracy, projektów finansowanych ze środków
EFS, programów autorskich i innych.
Trzeba odnotować, że część z tych celów została już osiągnięta – po
siedmiu miesiącach (np. dot. Centrum Pracy Krótkoterminowej).
4.2.7 Warunki techniczno-lokalowe
Jak wspomniano wcześniej, wydzielenie CAZ nie wymagało w PUP
Gdańsk działań organizacyjnych, nie wymagało też w zasadzie
dokonywania przemieszczeń zespołów. Dzięki dotacji dokonano jednak
modernizacji pomieszczeń zajmowanych przez pośredników
i doradców, tworząc nowoczesną strefę obsługi klientów. Wejście do
niej znajduje się na parterze budynku. Wizytę w CAZ klient rozpoczyna
w recepcji, gdzie można uzyskać informacje
usług CAZ, skorzystać z sali informacji
zawodowej, dostępu do komputera z Internetem i do codziennej prasy, dostępu do ofert
pracy będących w dyspozycji Centrum Pracy
Krótkoterminowej. Jest tam także wydzielone
miejsce, w którym zainteresowane osoby
mogą przygotować swoje wideo CV, można
także zamówić usługę tłumacza migowego.
W  dalszej części znajdują się trzy kolejne referaty pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego, oznaczone, jak już powiedziano,
kolorami. Pracownicy siedzą pojedynczo w boksach zabudowanych
szklanymi ściankami, dzięki zamalowaniu w znacznej części nie
prześwitującymi, stwarzającymi dobre warunki do indywidualnej
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spokojnej rozmowy, i choć początkowo nie wszyscy pracownicy byli
zadowoleni z tego rozwiązania, to obecnie doceniają jego zalety.
Zdjęcie 5. Zdjęcie Boks w CAZ Gdańsk

Źródło: WYG/PSDB

Na korytarzach stoją infokioski, zapewniające dostęp do informacji
o ofertach pracy i o usługach urzędu. W wielu miejscach rozstawione
są skrzynki, do których klient może wrzucić ankietę „co o nas myślisz”.
Taką ankietę można także wypełnić na stronie internetowej. Na ścianie
w głównej części korytarza wisi „licznik” z informacją o liczbie osób
zatrudnionych za pośrednictwem urzędu od początku roku. Ma on za
zadanie z jednej strony motywować pośredników, z drugiej zaś może
pozytywnie oddziaływać na klientów, pokazując, że rzeczywiście w tym
urzędzie można liczyć na skuteczną pomoc.
Dział Programów oraz referat marketingu i promocji znajdują się na
I piętrze. Pracownicy siedzą tam w tradycyjnych pokojach. W referacie
marketingu również zwraca uwagę „licznik”, tym razem ofert pracy –
pozyskanych i zrealizowanych. Ma on zwracać uwagę marketingowcom
na to, jak mówi dyrektor, że „nie sztuka pozyskać ofertę, sztuką jest
pozyskać ofertę, którą da się zrealizować”.
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W  holach zajmującego trzy piętra urzędu znajdują się telebimy
z ofertami pracy.
Zdjęcie 6. Telebimy z ofertami pracy w holu PUP Gdańsk

Źródło: WYG/PSDB

4.2.8 Relacje z otoczeniem
O podejściu PUP Gdańsk do współdziałania z otoczeniem mówi w zasadzie całe opracowanie – otwartość na współpracę, inicjowanie nowych
wspólnych działań, podejmowanie nowych wyzwań to podstawowe
zasady działania. PUP współpracuje więc także z agencjami zatrudnienia (wymiana ofert pracy, wspólna organizacja Targów Pracy, współpraca przy rekrutacjach), z organizacjami pozarządowymi (umowy
o współpracy, prowadzenie przez NGO na zlecenie PUP Klubów Pracy),
z pomocą społeczną (dyżury doradców w PCPR, programy aktywizacji
wspólnych klientów; wspólnie z miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie
PUP testuje nowe narzędzie informatyczne w ramach projektu „Jowisz”),
z podmiotami ekonomii społecznej (wymiana informacji, promowanie
podmiotów ekonomii społecznej wśród pracodawców – zachęcenie ich
do współpracy) itp.
Znaną i szczególnie ciekawą inicjatywą PUP, wspartą środkami Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jest realizacja pilotażowego projektu
kontraktowania usług „Nowe horyzonty – w poszukiwaniu większej
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skuteczności pośrednictwa pracy”, mającego na celu zbadanie możliwości współpracy urzędów pracy z agencjami zatrudnienia.
W maju 2012r. PUP w Gdańsku wspólnie z WUP w Gdańsku oraz PUP
w Gdyni, Kartuzach, Pucku, Wejherowie, Tczewie, Malborku, Nowym
Dworze Gdańskim, Combidata Poland oraz Gdańską Agencją Rozwoju
Gospodarczego zorganizował jako lider ww. partnerstwa lokalnego
Metropolitalne Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości. W Targach wzięło udział ponad 300 wystawców, głównie pracodawców poszukujących kilka tysięcy pracowników. W ramach Targów
zorganizowano również konferencję „Edukacja, Przedsiębiorczość,
Praca czynniki rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”.
PUP w Gdańsku był również organizatorem dwóch ważnych Konferencji
Ogólnopolskich:
• „System świadczenia usług zatrudnieniowych: wyzwania,
perspektywy, inicjatywy, projekty pilotażowe urzędów pracy”
(2009r.),
• „Nowoczesny urząd pracy - perspektywy zmian" (2012r).
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4.3 Wrocław
4.3.1 Rys powiatu
Obszarem działania Powiatowego
Urzędu Pracy jest Wrocław - miasto
na prawach powiatu oraz powiat
Wrocławski, który obejmuje tereny
położone na wschód i na południe
miasta
Wrocław
(województwo
dolnośląskie). W skład tego powiatu
wchodzą:
trzy
miasta:
Kąty
Wrocławskie, Sobótka, Siechnice,
trzy gminy wiejsko – miejskie: Kąty
Wrocławskie, Sobótka, Siechnice
i sześć gmin wiejskich: Czernica,
Długołęka,
Jordanów
Śląski,
Kobierzyce, Mietków, Żórawina.
Region ten został zaliczony do grupy powiatów o względnie najlepszej sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w czerwcu 2012 roku
w powiecie wrocławskim wynosiła 5%, a w mieście 5,3%. Jest to region
z najmniejszym bezrobociem w województwie (średnia dla wszystkich
powiatów wynosi 12,5%) i jednym z najmniejszych w kraju (średnia
12,4%). Liczba osób bezrobotnych w powiecie wrocławskim wynosiła
2 837, a w mieście 17 060. Prawo do zasiłku w powiecie grodzkim przysługuje 21,7% zarejestrowanym, podczas gdy w ziemskim 24,3%. Osoby
długotrwale bezrobotne stanowią 39,5% wszystkich zarejestrowanych
w powiecie grodzkim i 35% w powiecie ziemskim. Wśród bezrobotnych
jest relatywnie niewielki odsetek osób poniżej 25 roku życia – w mieście
Wrocław wynosi tylko 7,3%, a w powiecie 11%.
Na korzystną sytuację tego obszaru wpływa bogata infrastruktura
przemysłowo – technologiczna. Na terenie miasta produkowane są
autobusy, tramwaje, wagony kolejowe, AGD, środki chemiczne i elektronika, głównie dzięki obecności wielu zagranicznych korporacji,
a także wielu dużych polskich firm. Poza przemysłem we Wrocławiu
znajdują się siedziby wielu przedsiębiorstw z branży internetowej.
Ponadto we Wrocławskim Parku Technologicznym zlokalizowanych jest
wiele firm z branży przemysłu wysokich technologii. Sytuację powiatu
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wrocławskiego dodatkowo poprawia bliskość Czech i Niemiec, które są
bardzo dobrze skomunikowane ze stolicą Dolnego Śląska. Pozwala to
na import i eksport towarów oraz migracje zawodowe.

4.3.2 Kilka słów o historii
Poprzednio Powiatowy Urząd Pracy znajdował się przy ulicy Powstańców
Śląskich, a budynek był w bardzo złym stanie. Starania o nowy
lokal u władz miasta trwały od dawna, w grę wchodziły zarówno
różne obiekty, jak i potrzeby innych podległych miastu instytucji.
Ostatecznie 29 marca 2010 Powiatowy Urząd Pracy po raz pierwszy
otworzył swoje drzwi dla klientów już przy ulicy Glinianej 20/22,
w wyremontowanym budynku po Maltańskim Szpitalu Dziecięcym
św. Anny. Jest to Budynek A. Dwa lata później (marzec 2012) do
użytku oddano jeszcze drugi sąsiadujący budynek – budynek B – wcześniej parterowy budynek pralni, do którego dobudowano nowy gmach.
Cały koszt remontu obiektów poniosło miasto Wrocław, a PUP nie
musiał ubiegać się o środki ministerialne.
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Zdjęcie 7. Budynek PUP Wrocław

Źródło: WYG/PSDB

Nakaz wyodrębnienia CAZ zbiegł się
w czasie z przeprowadzką. Na samą
strukturę organizacyjną Urzędu nie miało
to wpływu, a zmiany można sprowadzić
do przemianowania dotychczasowego
pionu Usług i Instrumentów Rynku Pracy
na Centrum Aktywizacji Zawodowej. CAZ został umieszczony w budynku
znajdującym się bezpośrednio przy ulicy (Budynek A), zaś Działy
Ewidencji i Świadczeń, które również bezpośrednio obsługują klientów
oraz Dział Finansowy, znajdują się obecnie w nowym budynku,
nieznacznie cofniętym w stosunku do ulicy (Budynek B).
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4.3.3 Warunki techniczno-lokalowe
Budynek, w którym znajduje się siedziba CAZ to budynek poszpitalny.
Przed przeniesieniem się tam Urzędu Pracy dokonano jednak gruntownego remontu i przystosowano go do potrzeb urzędu. Sam budynek ma
charakter zabytku, zbudowany jest z czerwonej cegły, zaś wewnątrz
ściany są pomalowane na jasny beż, a meble mają kolor brzozy.
Oświetlenie umieszczono na podwieszanym suficie. Urząd jest w pełni
dostosowany do potrzeb i obsługi osób niepełnosprawnych, zarówno
tych o ograniczonej mobilności, jak i słabo widzących (duża czcionka
na wizualizacjach ściennych).
4.3.3.1 Podział na strefy obsługi klienta
Zdjęcie 8. „Mini-pokoje” w sali obsługi klientów w PUP Wrocław

Źródło: WYG/PSDB
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Można wyróżnić kilka stref obsługi klienta. Jest to strefa obsługi
pracodawcy (w systemie open-space), strefy obsługi bezrobotnych
i poszukujących pracy przez pośredników (również w systemie open
space) oraz pozostałe usługi i instrumenty (realizowane w tradycyjnych pokojach). W  systemach open-space zastosowano dwa rodzaje
przegród pozwalających na zachowanie poufności. Wysokie na ponad
2 metry, w wyglądzie przypominające zawijającą się skorupkę ślimaka,
otaczającą całe stanowisko i gwarantujące pełne odosobnienie
od innych obsługiwanych i oczekujących. Drugie to standardowe
przegrody pomiędzy stanowiskami oddzielające stanowiska, które
nie tworzą osobnych „mini-pokoi”, ale pozwalają na większy dostęp
dziennego światła. Drugi typ przegród zastosowano w sferze obsługi
pracodawców, którzy zgłaszają się z mniej osobistymi sprawami.
Zwykłe przesłony wykorzystano również na sali obsługującej niepełnosprawnych klientów, by nie utrudniać im wjazdu np. na wózku inwalidzkim. „Mini-pokoje” zastosowano zaś na stanowiskach pośredników
obsługujących bezrobotnych i poszukujących pracy. Osoby te wielokrotnie zwierzają się ze swoich prywatnych spraw i problemów, dlatego
też zdecydowano się na tak znaczne obudowanie stanowiska ściankami. Tylko jedna z sal obsługi ma standardowe przegrody, co wynika
z pierwotnego przeznaczenia tej sali dla Działu Szkoleń, a dopiero po
pewnym czasie włączono te stanowiska do strefy pośredników celem
zwiększenia komfortu obsługi klientów urzędu.
Cały budynek ma 5 poziomów, z czego na 5 piętrze docelowo nie są
obsługiwani klienci (znajduje się tam Dział Organizacyjno - Administracyjny, w tym referat informatyki i statystyki oraz referat administracyjno-gospodarczy). Na piętrach znajdują się następujące usługi
i instrumenty:
• Parter. W pełni dedykowany pracodawcom. Znajduje się tam
wszystko, co pracodawców może dotyczyć. Wyodrębniono
osobny pokój, w którym zgłaszane są oferty pracy oraz –
umieszczony za szklanymi drzwiami – open-spece obsługiwany przez osobny system Qmatic, na którym wybiera się
już konkretną usługę bądź instrument, z którego chce się
skorzystać,
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Zdjęcie 9. Sala obsługi pracodawców

Źródło: WYG/PSDB

• Parter to również – umieszczony tuż przy drzwiach – punkt
informacyjny,
• Część 1. piętra zajmują pokoje Działu Szkoleń,
• Pozostała część 1. piętra oraz część 2. piętra to openspace’y
ze stanowiskami pośredników. Na obu piętrach wyróżniono
łącznie 8 sal, które nie są salami w pełnym tego słowa znaczeniu, a raczej strefami w openspace. Każda z sal obsługuje klientów przyporządkowanych jej wg zawodu, którego
dotyczy oferta. Tym kluczem wydawane są również numerki
w systemie qmatic,
• Piętro 4. to już tradycyjne pokoje doradców zawodowych,
sala informacji zawodowej oraz klub pracy. Należy zaznaczyć, że PUP we Wrocławiu dysponuje również dwoma lokalizacjami w innych częściach miasta, w których znajdują się
kluby pracy.
Na etapie planowania podziału pomieszczeń kluczową decyzją wpływającą na zagospodarowanie przestrzeni było rozdzielenie pośrednictwa
pracy na dwa piętra, tak by nie tworzyć wielkiej hali, a oczekujących
podzielić na dwa piętra. Z  czasem cenne okazało się umieszczenie
doradztwa w górnej części budynku, uznano bowiem, że w czasie gdy
klient opuszcza stanowisko pośrednika i idzie do doradcy (wizyty raczej
odbywają się jedna po drugiej), pracownicy PUP mogą potrzebować
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czasu, aby się skontaktować (np. telefonicznie) i przekazać różne istotne
informacje, które nie zawsze powinny dobiec uszu obsługiwanego.
4.3.4 Nowe technologie w urzędzie
Zarówno w obsłudze klientów, jak i w komunikacji wewnętrznej
pomiędzy poszczególnymi pracownikami zastosowanie znajdują
nowoczesne technologie. W  przypadku klientów, jeszcze przed
pójściem do Urzędu mogą oni – za pośrednictwem Internetu, na
stronie www.pupwroclaw.pl – zapisać się do rejestracji, a także
obejrzeć oferty znajdujące się w bazie ogłoszeń i zdobyć wiele
informacji o pracy urzędu, możliwych formach wsparcia w poszukiwaniu pracy itp. Pracodawcy, którzy posiadają odpowiednie konto
w serwisie, mogą zaś zdalnie umieszczać oferty pracy.
Osoby odwiedzające siedzibę na ul. Glinianej łatwo mogą zapoznać
się z realizowanymi w Urzędzie usługami i instrumentami, aktualnie
realizowanymi szkoleniami finansowanymi przez Urząd czy informacjami o zbliżających się targach pracy. Informacje te znajdują się
na umieszczonych na ścianach telewizorach, które tworzą ścienny
system wizualizacji multimedialnych. Znajdują się tam również oferty
pracy, które poza wymaganymi przepisami prawa wersjami papierowymi, udostępniane są właśnie na monitorach ściennych, jak również
w kioskach multimedialnych znajdujących się w CAZie.
Stanowiska pracy pracowników wyposażone są we wszystkie niezbędne
im sprzęty, a w swojej pracy wykorzystują różne systemy informatyczne. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle proste i użyteczne
rozwiązanie, jakim jest wspólne prowadzenie list obecności/ umówień.
Wspólny dokument typu Word prowadzą pracownicy z rejestracji umawiając klientów do pośredników, a wspólny dokument typu Excel prowadzą doradcy i pośrednicy uzupełniając miejsca na zajęcia w Klubach
Pracy. Jak wskazuje jeden z pracowników „Początkowo wymagało to
samodyscypliny, żeby zamykać plik, jak tylko się skończy w nim pisać,
by ktoś inny mógł go też edytować, ale szybko się tego nauczyliśmy”.
Rozwiązanie to jest bardzo proste, nie wymaga dodatkowo płatnych
programów, a pozwala sprawnie zarządzać tak dużym Urzędem.
Bardziej zaawansowane programy to oczywiście Syriusz, a dodatkowo Urząd korzysta z Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (edoc).
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Kierownicy właściwych działów mają też wgląd do systemu Qmatic. Wgląd
do systemu pozwala na bieżąco – bez chodzenia po salach – śledzić ruch
oraz mierzyć czas oczekiwania i obsługi. Znacznie szersze możliwości
daje system edoc, w którym dekretowane są pracownikom dokumenty,
za które są odpowiedzialni, a sam system przypomina im np. o zbliżającym się terminie wykonania zadania. Kierownik może śledzić postęp
prac podwładnych, gdyż widzi listę oczekujących na nich dokumentów.
System edoc spełnia też rolę poczty elektronicznej. O  ile powiadomienia wysyłane w Syriuszu pojawiają się w postaci dymków i znikają
(bez zapisu) po kliknięciu, o tyle te wysyłane przez edoc pozostają
w pamięci programu przez tydzień od momentu ich przeczytania.
4.3.5 Organizacja pracy w CAZ
W Centrum Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu są zatrudnione
124 osoby. Gdyby zatem CAZ klasyfikować zgodnie z normami
przyjętymi dla przedsiębiorstw, byłoby to średnie przedsiębiorstwo.
Centrum zawiera w sobie 4 Działy oraz jedno samodzielne stanowisko
podlegające bezpośrednio zastępcy Dyrektora ds. Aktywizacji.
Zdecydowanie najliczniejszy jest Dział Pośrednictwa Pracy, w którym
pracuje 37 pośredników.
Schemat 1. Organizacja Działów CAZ

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział
Instrumentów
Rynku Pracy

Dział
Poradnictwa
Zawodowego

Samodzielne
Stanowisko Pracy
ds. Projektów
Rynku Pracy

Dział
Pośrednictwa
Pracy

Referat
Refundacji

Referat
Staży

Referat
Dotacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów PUP Wrocław
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W Dziale Pośrednictwa Pracy wyodrębniona została komórka skupiająca
pośredników zewnętrznych (łącznie 4 osoby). Dwutorowe pośrednictwo
pracy prowadzone jest w Urzędzie od około 15 lat i jest to system,
który w opinii pracowników dobrze się sprawdza, a jest to szczególnie
ważne, jeśli uwzględni się spadek liczby ofert pracy zgłaszanych
w urzędzie przez pracodawców od momentu zniesienia obowiązku ich
zgłaszania Urzędowi. Obecnie w ten sposób pozyskiwanych jest obecnie
ok. 2/3 ogółu ofert pracy.
Zdjęcie 10. Sala obsługi klientów

Źródło: WYG/PSDB

Pośrednicy wewnętrzni podzieleni są na zespoły obsługujące poszczególne sale, a co za tym idzie zespoły te koncentrują się na zawodach
obsługiwanych na poszczególnych salach. Podział ten jest jednak płynny,
a pośrednicy w razie potrzeby obsługują też na innej sali. Szczegółowy
podział zawodów można znaleźć na stronie6 Urzędu. Poza jedną salą
6

http://www.pup-wroclaw.pl/artykul/286,model-organizacji-posrednictwa-pracy.html

69

4

STUDIA PRZYPADKU

skupiającą de facto nisko wykwalifikowane osoby oraz drugą poświęconą osobom niepełnosprawnym, na tej samej sali starano się umieścić
podobne do siebie zawody w zakresie branży. Przy tym samym
stanowisku obsłużeni zatem zostaną inżynier i robotnik, jeśli tylko
reprezentują tę samą branżę. Dodatkową intencją podziału zawodów
pomiędzy sale było relatywnie równomierne obciążenie wszystkich sal.
Jest to podział przeniesiony jeszcze z siedziby przy ul. Powstańców
Śląskich i choć przy okazji przeprowadzki rozważano, czy nie należałoby go zmienić, to kierowniczka Działu Pośrednictwa Pracy zdecydowała o utrzymaniu sprawdzonego jej zdaniem rozwiązania.
Wyspecjalizowanie się pośredników w określonej branży pozwala im na
bieglejsze posługiwanie się żargonem branżowym, rozumienie oczekiwanych od pracowników kompetencji. Ponadto pozwala na szybsze
przygotowanie informacji dla starosty o lokalnym rynku pracy z związku
z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP. We wrocławskim CAZ jest to tygodniowo kilkadziesiąt takich
wniosków.
Obsługa osób niepełnosprawnych jest wydzielona. Za wydzieleniem obsługi przez pośredników pracy przemawia wyspecjalizowanie
pracowników w szerokim zagadnieniu, jakim są oznaczenia
niepełnosprawności, idące za tym ograniczenia w wykonywaniu różnych prac itd. W przypadku doradztwa jest to w dużej mierze pochodna
kompetencji jednego z doradców, który w życiu pozazawodowym działa
na rzecz osób niepełnosprawnych i przenosi swoją wiedzę i doświadczenie do pracy w CAZ.
Podział obsługi w poradnictwie zawodowym ma też inne, nieformalne wymiary. Po pierwsze panuje zasada ciągłości obsługi, tzn. jeśli
bezrobotnemu już udzielano doradztwa, powinien go obsłużyć ten sam
doradca. Oczywiście, jeśli klient nie życzy sobie ponownego spotkania
z tym samym doradcą, jego wola jest tu decydująca. Jeśli klient woli
doradcę kobietę bądź mężczyznę, jego wola również jest najważniejsza.
Ma się bowiem czuć komfortowo i nie może być na wstępie uprzedzony
do doradcy, nawet jeśli wynika to ze stereotypu płci. Dobre samopoczucie osoby udającej się do doradcy jest stawiane na pierwszym
miejscu. Niepisaną zasadą podziału klientów w poradnictwie zawodowym jest również ich „trudność”. Tacy „trudni” klienci kierowani są
przez pośredników do najbardziej doświadczonych doradców. Z drugiej
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strony osoby młode kierowane są raczej do mniej doświadczonych
doradców, również raczej młodych osób. Takie rozwiązanie to korzyść
zarówno dla klienta – dopasowanie do potrzeb – jak dla doradcy,
pozwalając mu stopniowo wdrażać się do pracy z coraz bardziej wymagającymi klientami.
W Centrum nie wdrożono żadnych dodatkowych wymagań
w kwestii powiązania określonych usług i instrumentów. Standaryzacja
nie wybiega poza Standardy usług rynku pracy.
4.3.6 Procedury wewnętrzne
Na poziomie działów można mówić o różnej kulturze organizacyjnej.
W większości przypadków przepływ informacji dokonuje się na bieżąco,
a jedynie w wyjątkowych sytuacjach – dla przekazania jakiejś konkretnej informacji – organizowane są spotkania pracowników.
Systematycznie spotkania pracowników organizowane są tylko
w Dziale Pośrednictwa Pracy. Pod koniec każdego dnia roboczego
spotykają się tam wszyscy pracownicy.
Głównym celem tych spotkań jest przedstawienie nowych ofert pracy.
Jest to największy Dział, a zatem najłatwiej tu o tzw. szum informacyjny. Ponadto spotkania pełnią bardzo ważną rolę dla pracowników. To w ich trakcie odczytuje się wszystkie nowe oferty pracy, jakie
napłynęły co pozwala stale uaktualnić wiedzę o ofertach przez
wszystkich pośredników. Słyszą je wszyscy, nie tylko zespoły z poszczególnych sal obsługi (choć to oni będą na nich później pracować).
Pozwala to jednak na przesuwanie pośredników pomiędzy salami –
jeśli wymaga tego liczba klientów – a pośrednicy są przygotowani do
świadczenie usług w każdej branży. Jest to też odpowiedź na umowność podziału, jaki został zastosowany w pośrednictwie pracy.
Co naturalne, zawsze będą bezrobotni czy poszukujący pracy, którzy
znajdują się „na granicy” pomiędzy różnymi salami, a dzięki bieżącej
aktualizacji wiedzy przez pośrednika, może on kompetentnie obsłużyć
taką osobę.
Jak już powiedziano, osoba kierowana przez pośrednika do poradnictwa zawodowego, kierowana jest od razu do konkretnego doradcy
zawodowego. Najczęściej bezrobotny ma umawianą wizytę jeszcze
tego samego dnia, jeśli tylko pozwala na to grafik doradcy. Pośrednik
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uzupełnia wewnętrznie opracowany dokument „Zgłoszenie do doradcy
zawodowego”, gdzie wskazuje doradcę, do którego klient ma się udać
oraz cel wizyty:
1. Realizacja IPD,
2. Udzielenie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwości szkolenia i kształcenia,
3. Udzielanie porady zawodowej ułatwiającej wybór zawodu,
zmianę kwalifikacji, podjęcie pracy,
4. Wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy, zawodu,
kierunku szkolenia,
5. Udzielenia grupowej porady zawodowej.
Jest to dokument, który otrzymuje klient do ręki i z którym udaje się
na 4. piętro do doradców zawodowych. Jeśli pośrednik chce przekazać
informacje, które nie powinny dotrzeć do obsługiwanego (w szczególności jeśli jest to „trudny” klient), wówczas ma do dyspozycji telefon
czy komunikację poprzez Syriusza bądź edoc.
4.3.7 Relacje z otoczeniem
Ważnym ośrodkiem, wokół którego skupia się praca wielu JST z Wrocławia i okolic jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Ta spółka
utworzona w 2005 roku z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli gmin otaczających metropolię ma postawiony jako główny
cel: poprzez dostarczanie rzetelnej i aktualnej wiedzy gospodarczej,
zwiększać atrakcyjność inwestycyjną aglomeracji, zmniejszać ryzyko
prowadzenia biznesu i podnosić efektywność działalności samorządu
terytorialnego7.
Współpraca różnych JST znajduje również wyraz we współpracy
pomiędzy urzędami pracy z tych terenów. Przykładem było otwarcie
w Środzie Śląskiej dużego przedsiębiorstwa, które złożyło w tamtejszym PUP zapotrzebowanie na znaczną liczbę pracowników o kompetencjach, których miejscowy urząd nie był w stanie zapewnić. Dlatego też
wspólnie z wrocławskim PUP w zachodnich dzielnicach miasta – skąd do
Środy Śląskiej można szybciej dojechać niż do niektórych innych dzielnic Wrocławia – zorganizowano spotkania dla bezrobotnych z poszukującym pracowników pracodawcą. Dzięki bieżącej współpracy w ramach
ARAWu wszystko zaaranżowano z odpowiednim wyprzedzeniem,
7
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co pozwoliło sprawnie odpowiedzieć na zgłaszane przez pracodawcę
zapotrzebowanie.
Formę długotrwałej współpracy z sektorem gospodarczym przyjęły
działania podejmowane przez pośredników zewnętrznych. Formą
budowania relacji pomiędzy PUP a pracodawcami jest prowadzenie corocznych badań ankietowych (papierowe ankiety samowypełnialne), dotyczących aktualnych potrzeb związanych z planowaniem
zatrudnienia, służących przygotowaniu analizy lokalnego rynku pracy,
będących m.in. podstawą do planowania podziału środków Funduszu
Pracy na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy, czy
opracowaniu planu szkoleń na kolejny rok.
Jako partnera, a nie konkurenta, traktuje się także agencje pracy
tymczasowej. Do nich również zwracają się pośrednicy zewnętrzni
w ramach poszukiwania ofert pracy. Należy zaznaczyć, że z agencjami
zatrudnienia nie tylko się współpracuje, ale model tej współpracy jest
świadomie budowany i udoskonalany. Między innymi dlatego w maju
2012 roku odbyło się spotkanie dyrektorów powiatowych urzędów pracy
województwa dolnośląskiego oraz przedstawicieli agencji zatrudnienia, mające udoskonalić model współpracy między tymi instytucjami.
W  trakcie tego spotkania nie tylko debatowano o tym jak współpracować, ale i dokonano – co ważne na początku współpracy – prezentacji profili działalności poszczególnych agencji. Obecnie pośrednicy
CAZ Wrocław posiadają listy agencji zatrudnienia – każda lista zawierająca wykaz agencji o określonym profilu – które mogą wręczyć
poszukującemu pracy i bezrobotnemu w trakcie świadczenia usługi
pośrednictwa pracy.
Agencje zatrudnienia to nie jedyni partnerzy. Ze względu na to, że szereg osób jest wspólnymi klientami Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, to instytucje te na bieżąco informują się o losach
takich klientów.
Współpraca Centrum Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu z sektorem
pozarządowym to w dużej mierze pomoc przy rekrutacji osób
bezrobotnych na szkolenia organizowane przez te instytucje.
Warto wspomnieć, że obecnie podlega ocenie wniosek złożony
w ramach projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”
etap: Model współpracy powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy
społecznej i organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej w celu
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realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej. Jeśli zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, PUP Wrocław będzie wspólnie z dwoma fundacjami oraz MOPSem testował nowy model współpracy pomiędzy tymi
instytucjami.
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4.4 Siedlce
4.4.1 Rys powiatu
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
(województwo mazowieckie) obejmuje swoim zasięgiem powiat grodzki
(miasto Siedlce) oraz powiat ziemski
siedlecki, w skład którego wchodzi
13 gmin (Domanice, Korczew, Kotuń,
Mokobody, Paprotnia, Przesmyki,
Skórzec,
Suchożebry,
Wiśniew,
Wodynie, Zbuczyn, Siedlce, Mordy),
z których zdecydowana większość
ma charakter gmin wiejskich.
Z jednej strony, PUP obsługuje powiat grodzki, w którym ponad 95%
osób zatrudnionych jest w sektorze usługowym i przemysłowym.
Jest to jednocześnie powiat o względnie dobrze rozwiniętej przedsiębiorczości, gdzie obok dużych firm, takich jak (Polimex Mostostal S.A.
czy DROSET S.A.) funkcjonuje ponad 8000 firm z sektora MSP.
W  powiecie tym funkcjonuje też szereg instytucji edukacyjnych
(w tym kilka uczelni wyższych).
Z  drugiej strony, PUP obsługuje powiat ziemski, który jest rejonem
typowo rolniczym, ze wszelkimi tego konsekwencjami. Wśród pracujących dominują zatrudnieni w rolnictwie (ponad 64%). Na terenach tych
występuje nie tylko bezrobocie rejestrowane, ale i ukryte. Ludność
z obszarów wiejskich cechuje się też generalnie niższym wykształceniem, mniejszą mobilnością zawodową i gorszą sytuacją dochodową
(niż ludność miejska).
Niejednolita sytuacja na rynku pracy znajduje swoje odzwierciedlenie
w różnicach wartości odpowiednich wskaźników charakteryzujących oba powiaty. Z  reguły stopa bezrobocia w powiecie ziemskim
jest wyższa niż w grodzkim. Powiat ziemski cechuje się też
niższym wskaźnikiem zatrudnienia oraz niższym poziomem
wynagrodzeń.
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Należy jednak zauważyć, że w obu powiatach stopa bezrobocia jest
niższa niż przeciętna dla kraju. Przykładowo, na koniec grudnia 2011r.
stopa bezrobocia wyniosła w powiecie miasto Siedlce 9,9%, w powiecie siedleckim 10,9% (podczas gdy w kraju 12,5%). Po części, można
to tłumaczyć względnie niedużą odległością od warszawskiego rynku
pracy, czy też szerzej rynku pracy aglomeracji warszawskiej, w którym
to szanse zatrudnienia dla mieszkańców obu powiatów obsługiwanych
przez PUP Siedlce są znacznie większe (część mieszkańców nie mogąc
znaleźć zatrudnienia w swoim macierzystym powiecie decyduje się na
pracę w Warszawie lub jej okolicach).
4.4.2 Kilka słów o historii
W  historii siedleckiego PUP należy zwrócić uwagę na kilka kamieni
milowych w rozwoju tejże organizacji, będących z jednej strony
pochodną zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania publicznych
służb zatrudnienia w Polsce, z drugiej konsekwencją lokalnych decyzji
dotyczących tej instytucji.
Rejonowe Biuro Pracy w Siedlcach utworzone zostało w 1990r. na mocy
decyzji Wojewody Siedleckiego, wchodząc w skład struktury Urzędu
Rejonowego w Siedlcach. Początkowo siedziba biura mieściła się przy
Skwerze Niepodległości 2, a zatrudnionych było 17 pracowników,
którzy obsługiwali około 4 600 bezrobotnych. W  1993 r. Rejonowe
Biuro Pracy zostało wyodrębnione z Urzędu Rejonowego i podporządkowane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Siedlcach (przekształcając się w Rejonowy Urząd Pracy w Siedlcach). Istotnym z punktu
widzenia rozwoju organizacji był rok 1995 r., kiedy nastąpiła zmiana
siedziby PUP, która do dzisiaj zlokalizowana jest przy ulicy Kazimierza
Puławskiego 19/21. Wówczas znacząco poprawiły się warunki
lokalowo-techniczne w urzędzie.
Kolejne istotne zmiany miały miejsce w związku z reformą samorządową i wejściem urzędów pracy w skład powiatowej administracji
zespolonej. W  2000r. został utworzony PUP w Siedlcach, obejmujący
swoim zasięgiem dwa powyżej wskazane powiaty. Zwierzchnictwo nad
PUP w Siedlcach przejął Prezydent Miasta Siedlce.
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Na przestrzeni lat 2004-2010r. nastąpiło znaczące zwiększenie liczby
zatrudnionych w PUP (w szczególności pracujących na stanowiskach
kluczowych), w związku z wejściem w życie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeń dotyczących standardów i szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby
zatrudnienia usług rynku pracy. Na koniec 2011r. w urzędzie zatrudnionych było 70 pracowników obsługujących ok. 7000 bezrobotnych.

4.4.3 Warunki techniczno-lokalowe
W ramach PUP od 2011r. funkcjonuje Centrum Aktywizacji Zawodowej
(dalej CAZ). Jest ono zlokalizowane w tym samym budynku co główna
siedziba PUP, w którym również mieści się filia Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Siedlcach (PUP zajmuje parter i pierwsze piętro budynku, zaś
WUP zajmuje drugie piętro).

Zdjęcie 11. Siedziba PUP Siedlce

Źródło: WYG/PSDB				

Zdjęcie 12. Tablica informacyjna CAZ Siedlce

Źródło: WYG/PSDB

Warto podkreślić, że siedziba PUP zlokalizowana jest w centrum Siedlec,
w niedalekiej odległości od Dworców PKP i PKS, co ułatwia dotarcie
do urzędu zarówno osobom bezrobotnym jak i pracodawcom.
Przed siedzibą PUP jest możliwość zaparkowania samochodu, przy
czym nie ma wydzielonego odrębnego parkingu dla klientów urzędu
(są to typowe ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdujące się przy
ulicy, jak na razie bezpłatne). Obok budynku PUP zamontowany jest
miejski stojak na rowery.
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Dla wyróżnienia CAZ spośród pozostałej działalności urzędu większość pomieszczeń centrum znajduje się na półpiętrze oraz pierwszym piętrze
budynku, za wyjątkiem pokoju, w którym pracują
specjaliści ds. rozwoju zawodowego (znajdującego
się na partnerze budynku) oraz Klubu Aktywnego
Poszukiwania Pracy, który mieści się w drugiej części budynku PUP
(wejście również od ulicy). Jeśli chodzi o pozostałe komórki organizacyjne PUP (nie wchodzące w ramach CAZ), to znajdują się one głównie
na parterze budynku.
Łącznie powierzchnia zajmowana przez CAZ to ponad 305 m2, z czego
największą część stanowi półotwarta powierzchnia (blisko 116 m2),
w której swoje stanowiska pracy mają doradcy zawodowi oraz pośrednicy
pracy obsługujący osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Pośrednicy
pracy obsługujący pracodawców zajmują odrębny pokój (o powierzchni
42 m2) oraz pracują w Punkcie Informacyjnym dla Pracodawców.
Punkt ten nie jest zlokalizowany w zamkniętym pokoju, ale przylega do
korytarza głównego centrum, co ma podkreślać otwartość w świadczeniu usług przez PUP w stosunku do pracodawców. Kolejne pomieszczenia
składające się na CAZ to sala na użytek Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy (blisko 37 m2), sala konferencyjna wykorzystywana m.in. do
prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego jak i organizacji giełd i targów pracy (60 m2), pokój dla specjalistów ds. rozwoju
zawodowego (21m2) oraz korytarze w tym poczekalnia dla klientów.
Elementem odróżniającym CAZ od pozostałych komórek organizacyjnych PUP jest nie tylko jego lokalizacja, ale także kolorystyka. O  ile
parter budynku, przeznaczony przede wszystkim do realizacji funkcji
ewidencyjno-osłonowej urzędu, jest utrzymany w kolorystyce zielonej,
o tyle w CAZ dominuje kolorystka pomarańczowo-szara (zarówno jeśli
chodzi o kolor ścian, podłóg jak i wyposażenia meblowego). Różnica
w kolorystyce, w połączeniu ze stosownymi materiałami (np. zastosowaniem odpornych na ścieranie i łatwych w utrzymaniu wykładzin typu
TARKETT), zdecydowanie przemawia na korzyść centrum, które przez
klientów może być odbierane jako miejsce bardziej ciepłe i komfortowe,
co z pewnością pozytywnie przekłada się na postrzeganie CAZ (jako
miejsca przyjaznego klientom). Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na
dużą zbieżność kolorystyki CAZ z kolorystyką zmodernizowanej strony
internetowej PUP – www.praca.siedlce.pl, co sprzyja zapewnieniu
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spójnego wizerunku CAZ, który realizuje swoje usługi zarówno w formie bezpośredniej jak też z wykorzystaniem Internetu.
Oczywiście różnica w wyglądzie pomieszczeń na korzyść CAZ bierze się
także stąd, że powstało ono stosunkowo niedawno. Prace adaptacyjne
na potrzeby nowotworzonego centrum, o wartości blisko 258 tys. zł
były prowadzone na jesieni 2010 r. Do tej pory wyremontowane
pomieszczenia zachowane są w dobrym stanie i zachowują cechy
względnej nowości.
Jeśli chodzi o zmiany w rozkładzie pomieszczeń związanych z utworzeniem CAZ to największa z nich dotyczy utworzenia półotwartej przestrzeni
do obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Osoby chcące
skorzystać z usług, stosownie do pierwszej litery swojego nazwiska,
zgłaszają się do odpowiedniego pośrednika pracy lub doradcy zawodowego, przyporządkowanych do jednego z czterech funkcjonujących
zespołów. Osoby o nazwisku zaczynającym się na litery od A do H zgłaszają się do pracowników zespołu I, osoby o nazwisku zaczynającym się
na litery od I do N zgłaszają się do pracowników zespołu II itd.
Zdjęcie 13. Stanowiska obsługi klientów w PUP
Siedlce

Źródło: WYG/PSDB				

Zdjęcie 14. Poczekalnia w PUP Siedlce

Źródło: WYG/PSDB

Dobrym pomysłem wydaje się to, że obsługa klientów nie została
zorganizowana w formie typowego openspace, ale że zastosowano tutaj
rozwiązania pośrednie. Z jednej strony, mamy funkcjonujące w jednym
pomieszczeniu stanowiska pośredników pracy i doradców zawodowych.
Z  poczekalni widać czy dany pracownik jest wolny czy też rozmawia
z klientem. Z  drugiej strony, stanowiska specjalistów są oddzielone
od poczekalni przeszkloną powierzchnią, dzięki czemu zwiększony jest
komfort rozmów pracowników CAZ z klientami. Z  przeprowadzonych
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badań wynika, że pracownicy cenią sobie generalnie takie rozwiązanie,
stwierdzając jednocześnie, że w niektórych przypadkach zasadnym
byłoby odbycie rozmowy w pomieszczeniu zapewniających większą
poufność rozmów niż to ma aktualnie miejsce (stanowiska poszczególnych pracowników są bowiem zlokalizowane blisko siebie). Dlatego też
planuje się w przyszłości wydzielenie w ramach półotwartej przestrzeni
pomieszczenia z dźwiękoszczelną ścianą, zapewniającą pełną swobodę
i poufność rozmowy pracownika z klientem. Dodatkowo, rozważa się
wprowadzenie elektronicznego systemu kolejkowego, który usprawniłby proces oczekiwania klientów na usługę.
Zakupione meble (przede wszystkim biurka, szafy, krzesła) współgrają z kolorystyką pomieszczeń. Stanowiska pracowników kluczowych
są wyposażone w nowy sprzęt komputerowy (średni okres
eksploatacji sprzętu to 2,3 lata), w szczególności w płaskie monitory
oraz stacje robocze (łącznie 26 zestawów). Natężenie światła na
poszczególnych stanowiskach spełnia normy BHP (jest to światło
jarzeniowe).
Na potrzeby centrum wykorzystywane są cztery kserokopiarki
z funkcją drukowania i skanowania, jedno mniejsze urządzenie
wielofunkcyjne, kamera do nagrań oraz sprzęt umożliwiający odtwarzanie nagrań obrazu i dźwięku (odtwarzacz DVD, magnetowid).
W  sali Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz sali konferencyjnej
zainstalowano interaktywne tablice multimedialne oraz na stałe zamontowano projektory (podwieszony pod sufitem). W  sali Klubu Pracy
utworzono także 3 stanowiska komputerowe, z których pod okiem
pracownika CAZ mogą korzystać osoby bezrobotne, poszukujące
pracy (do przeszukiwania ofert pracy, napisania CV itp.) W poczekalni
w CAZ zostały zainstalowane dwa telebimy, na których wyświetlane
są m.in. informacje o dostępnych ofertach pracy oraz o usługach
świadczonych w ramach Centrum. W przyszłości planowany jest zakup
kolejnych telebimów.
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Zdjęcie 15. Sala konferencyjna w PUP Siedlce

Źródło: WYG/PSDB				

Zdjęcie 16. Telebim w PUP Siedlce

Źródło: WYG/PSDB

Budynek PUP / CAZ jest generalnie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem PUP są wydzielone miejsca parkingowe dla tej grupy klientów. Wchodząc do siedziby PUP (w tym CAZ)
nie ma progu ani schodów wejściowych. W budynku jest winda, której
wymiary pozwalają na poruszanie się nią m.in. osób na wózkach inwalidzkich. W toaletach zastosowano poręcze i uchwyty. Osoby niedosłyszące lub głuchonieme mogą skorzystać z pomocy dwóch pracowników,
którzy zostali przeszkoleni z posługiwania się językiem migowym.
Nie wprowadzono natomiast specjalnych udogodnień dla osób niedowidzących czy niewidomych (typu tablice, informacje w języku braille),
poza wprowadzeniem na stronie internetowej PUP wersji dla słabowidzących (zmieniona kolorystyka, zwiększony kontrast).

4.4.4 Organizacja pracy w CAZ
CAZ wyodrębniony jest w strukturze organizacyjnej PUP jako jedna z pięciu kluczowych komórek organizacyjnych (Schemat nr 2). W  ramach
CAZ można z jednej strony wyróżnić najbardziej liczną grupę stanowisk
ds. pośrednictwa pracy oraz grupę pozostałych stanowisk, wchodzących
w skład Referatu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń. Za całość
funkcjonowania CAZ odpowiedzialny jest kierownik komórki, który
z kolei bezpośrednio podlega zastępcy dyrektora.
W  ramach CAZ na dzień 31 grudnia 2011r. zatrudnionych było
łącznie 26 osób, co stanowiło 37% całkowitej kadry urzędu (70 osób).
W zdecydowanej większości pracownikami centrum są kobiety (81%),
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przy czym kierownikiem CAZ jest mężczyzna. Przeważają osoby
o kilkuletnim stażu pracy w przedziale 2-5 lat (54% pracowników
CAZ). Co czwarty pracownik ma ponad 10-letni staż pracy, a blisko co
6 pracuje w urzędzie od 6 do 10 lat. Warto zauważyć, że w porównaniu do struktury ogółu pracowników ze względu na staż pracy, kadra
CAZ cechuje się generalnie mniejszym doświadczeniem zawodowym.
W całości pracowników PUP największą grupę stanowią osoby z ponad
10 letnim stażem pracy (46% kadry).
Jeśli chodzi o strukturę wiekową zatrudnionych w CAZ przeważają
osoby stosunkowo młode, w wieku 25-34 lat (58%), co nie powinno
dziwić biorąc pod uwagę to jak wygląda struktura zatrudnionych
ze względu na staż pracy (widać tu pewną korelację). Co trzeci
z pracowników CAZ znajduje się w wieku 35-44 lata. Tylko dwie osoby
należą do kategorii pracujących 45+.
Wszyscy z zatrudnionych w CAZ legitymowali się wykształceniem
wyższym, podczas gdy w ogólnej strukturze zatrudnienia w PUP
osoby z tego typu wykształceniem stanowią 80% kadry urzędu.
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Schemat 2. Wyodrębnienie CAZ w strukturze organizacyjnej PUP Siedlce

DYREKTOR PUP

ZASTĘPCA
DYREKTORA

WYDZIAŁ
EWIDENCJI
I ŚWIADCZEŃ

CENTRUM AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ

WYDZ. ORG
I ADM.

WYDZ. FINKSIĘGOW
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Stanowisko ds. poradnictwa
(7 os)
Lider Klubu Pracy (2 os)
Stanowisko ds. rozwoju
zawodowego (3 os)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów PUP Siedlce

Z punktu widzenia rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w CAZ
na szczególną uwagę zasługuje wyodrębnienie 4 trzyosobowych zespołów, z których każdy składa się z dwóch pośredników pracy oraz jednego
doradcy zawodowego. Zespoły te obsługują bezrobotnych, przyporządkowanych wedle pierwszej litery ich nazwisk. Każdy zespół ma pod
sobą zbliżoną liczbę klientów (ok. 1700-1800 osób). Dodatkowo, każdy
z zespołów może skorzystać z pomocy tzw. doradców zawodowych
wspierających.
Takie rozwiązanie ma kilka zalet. Po pierwsze, osoby bezrobotne
odwiedzając urząd i korzystając z usług rynku pracy, obsługiwane są
przez tych samych pracowników CAZ, co ułatwia kontakt obu stronom.
Pracownicy kojarzą dużą część osób, które zgłaszają się do nich po raz
kolejny, dzięki czemu mogą lepiej śledzić poczynania klientów w poszukiwaniu pracy. Po drugie, pośrednicy pracy oraz doradcy zawodowi mogą
na bieżąco przekazywać sobie informacje o osobach bezrobotnych oraz
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szybko ustalać kierunek dalszego działania. Przykładowo, pośrednik
pracy, do którego zgłosiła się osoba mająca trudności w sprecyzowaniu swoich preferencji co do dalszego rozwoju zawodowego, może
w ramach wizyty bezrobotnego ustalić szybko z doradcą zawodowym
termin porady indywidualnej (klient nie musi zatem wędrować od
specjalisty do specjalisty umawiając się na poszczególne spotkania).
Po trzecie, takie rozwiązanie sprzyja monitorowaniu działań podejmowanych przez osoby bezrobotne w procesie poszukiwania zatrudnienia
oraz korygowaniu zachowań nieskutecznych. Po czwarte, utworzenie stałych zespołów pracowników, których wyniki można porównywać, może pełnić funkcję motywującą i mobilizującą do lepszej pracy.
Jeśli dany zespół osiąga słabsze wyniki, osoby w tym zespole mogą
w swoim gronie przeanalizować przyczyny takiej sytuacji oraz sposoby
jej poprawy. Wprawdzie każdy z pracowników oceniany jest ze swojej
pracy indywidualnie, jednakże przy ocenie bierze się pod uwagę to, jak
praca danej osoby przekłada się na wyniki całego zespołu.
Jak już wspomniano, każdy z zespołów może skorzystać z pomocy
doradców zawodowych wspierających, którzy prowadzą zarówno poradnictwo indywidualne (szczególnie w sytuacji specyficznych problemów
klientów lub osób o rzadko spotykanych kwalifikacjach), jak i poradnictwo grupowe z różnych obszarów tematycznych, np. „Poznaj siebie.
Bilans mocnych i słabych stron”, „Mój towarzysz lęk w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej”, „Accessment Centre. Nowoczesne metody rekrutacji”.
Doradcy wspierający we współpracy z członkami 4 zespołów świadczą
również usługi dla pracodawców w doborze kandydatów na stanowisko
pracy. Przykładowo, pracodawca zgłasza prośbę o wytypowanie 5 osób
bezrobotnych, którzy w 100% spełniają jego wymagania. Poszczególne
zespoły mają za zadanie, przejrzeć bazę osób bezrobotnych, skontaktować się z tymi osobami, które wstępnie spełniają kryteria określone
przez pracodawcę, przejrzeć ich CV, list motywacyjny i na tej podstawie
wytypować najlepsze kandydatury. Doradcy wspierający ostatecznie
zweryfikują, którzy z kandydatów wskazanych przez zespoły zostaną
zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Doradcy wspierający zastępują także doradców zawodowych pracujących w zespołach w sytuacji ich absencji chorobowych czy urlopów, dzięki czemu klienci CAZ mają zawsze możliwość skorzystania
z pomocy doradczej.
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Oczywiście doradcy zawodowi i pośrednicy pracy obsługujący bezrobotnych współpracują także z innymi specjalistami CAZ. Warto zwrócić
szczególną uwagę na współpracę ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego (w obszarze szkoleń). Osoba, która chce skorzystać ze szkolenia
musi odbyć spotkanie z doradcą zawodowym (a niejednokrotnie nawet
dwa spotkania), na podstawie których wydawana jest opinia doradcy
o skierowaniu na szkolenie (będącą częścią wniosku kandydata na
szkolenie). Dodatkowo osoby chcące skorzystać ze szkoleń grupowych
zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną podczas której kilkuosobowa
Komisja (składająca się m.in. ze specjalisty ds. rozwoju zawodowego
i doradcy zawodowego) wyłania ostateczną listę uczestników (biorąc
pod uwagę m.in. takie kryteria jak motywacje kandydatów, zbieżność
szkoleń ze ścieżką rozwoju zawodowego, szanse na uzyskanie pracy
po szkoleniu). Tego typu działania powodują, że na szkoleniach nie ma
osób przypadkowych. Co równie ważne, specjalista ds. rozwoju zawodowego informuje doradcę zawodowego o ukończeniu szkolenia przez
daną osobę. Osoba ta zapraszana jest na kolejne spotkanie z doradcą
zawodowym, w ramach którego omawiane są szanse na znalezienie
pracy po szkoleniu oraz gdzie motywuje się osobę do poszukiwania
pracy. Działania te mają służyć zwiększeniu efektywności zatrudnieniowej tej formy wsparcia.
Oprócz ośmiu pośredników pracy zaangażowanych w obsługę osób
bezrobotnych (w ramach wspomnianych czterech zespołów) funkcjonuje w CAZ grupa pięciu pośredników odpowiedzialnych za kontakty
z pracodawcami. Mamy zatem tutaj do czynienia z pośrednictwem
dwutorowym, przy czym trzech pośredników pracy zajmuje się nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z pracodawcami, a dwóch kolejnych zaangażowanych jest na stałe w prace Punktu Informacyjnego dla
Pracodawców.
Trzej pierwsi pośrednicy mają wyznaczone swoje rejony (obejmujące
zarówno powiat grodzki, jak i ziemski, dzięki czemu każdy ma pod
sobą zbliżoną grupę pracodawców). Kontakt z pracodawcami odbywa
się zarówno w formie telefonicznej czy e-mailowej, jak i bezpośredniej. Każdy z pośredników odbywa w miesiącu średnio 15-20 wizyt
u pracodawców. Pośrednicy zewnętrzni w ramach swoich obowiązków
przyjmują także i wprowadzają do systemu oferty pracy, dokonują
ich aktualizacji (w zależności od ustaleń z pracodawcą: raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie), publikują w urzędzie oferty funkcjonujące
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w ramach systemu EURES czy też oferty pracy zgłaszane przez agencje zatrudnienia. W sytuacji, gdy na terenie powiatu swoją działalność
otwiera nowy przedsiębiorca lub gdy w lokalnej prasie pojawiają się
oferty pracy, które nie zostały zgłoszone do PUP, pośrednicy kontaktują
się z pracodawcami, zachęcając ich do współpracy z urzędem. Warto
również wspomnieć o planowanej w niedalekiej przyszłości inicjatywie
utworzenia Klubu Lokalnych Pracodawców, który służyć ma budowaniu długotrwałej relacji z przedsiębiorcami. Firmy należące do klubu
byłyby m.in. systematycznie informowane o aktualnych możliwościach
skorzystania z dofinansowania różnych form wsparcia będących w gestii
urzędu czy też byłyby promowane na stronie internetowej urzędu (jako
solidni pracodawcy/współpracownicy). W pierwszej kolejności do klubu
zapraszani byliby pracodawcy, z którymi do tej pory współpraca z urzędem przebiegała pomyślnie, choć z czasem liczba członków miałaby być
systematycznie powiększana.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie punktu, dziennie odwiedza go około
20-30 instytucjonalnych klientów. Osoby pracujące w punkcie przekazują pracodawcom informacje na temat oferty urzędu / CAZ czy
też dostępnych środków, z których można aktualnie skorzystać
(np. na prace interwencyjne). Mogą również udzielić wstępnej informacji na temat tego, czy w bazie osób bezrobotnych znajdują się
osoby o kwalifikacjach poszukiwanych przez pracodawcę oraz jak duża
jest to grupa. W  razie potrzeby odsyłają do stosownego pracownika,
który np. szczegółowo wyjaśni zasady skorzystania z dofinansowania
kosztów wyposażenia czy doposażenia stanowiska pracy (dzięki czemu
pracodawca nie porusza się po omacku po urzędzie, nie wiedząc do
kogo się zgłosić).
Punkt nie pełni wyłącznie funkcji informacyjnej. Za jego pośrednictwem
pracodawcy składają również oferty pracy. Pracodawca może złożyć
ofertę pracy bezpośrednio w punkcie, może ją przesłać pocztą na adres
urzędu lub faxem, może wreszcie uczynić to drogą elektroniczną, przesyłając zgłoszenie wolnego miejsca pracy na stosowny adres lub wypełniając formularz elektroniczny E-ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY, dostępny
na www.praca.siedce.pl w zakładce AKTYWNY PRACODAWCA. Oferta
jest upowszechniana nie później niż w następnym dniu po dniu przyjęcia
do realizacji, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu oraz na
portalu publicznych służb zatrudnienia (w centralnej bazie ofert pracy
- www.psz.praca.gov.pl). Przyjęte rozwiązania techniczne pozwalają
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w praktyce na automatyczne umieszczenie ofert pracy wpisanych do
bazy SYRIUSZ również na stronie internetowej PUP / CAZ.
Warto przy tej okazji wspomnieć, że strona urzędu umożliwia
pracodawcom utworzenie własnego konta, poprzez które ma on dostęp
do bazy CV zgłoszonych do PUP Siedlce. Korzystając z wyszukiwarki
pracodawca może szybko i bezpłatnie znaleźć odpowiedniego pracownika (niekoniecznie wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne
i/lub poszukujące pracy; z kreatora CV oraz z opcji umieszczania
CV w bazie mogą bowiem także korzystać osoby niezarejestrowane
w PUP). W  połowie 2012 r. swoje konta miało utworzonych ponad
50 pracodawców oraz 1000 osób indywidualnych. Tego typu narzędzie
przypomina rozwiązania stosowane na portalach pracy, przy czym
w tym przypadku jest ono nieodpłatne (zarówno dla pracodawców jak
i klientów indywidualnych).
Pracodawcy za pośrednictwem strony urzędu mogą również zadawać pytania przy pomocy stosownego formularza, umieszczonego
w zakładce E-ZAPYTANIE. W takiej samej formie mogą również zadać
pytanie osoby indywidualne. Interesującą opcją dla tej grupy klientów jest
możliwość otrzymywania najbardziej aktualnych ofert pracy z PUP
Siedlce, dopasowanych do ich preferencji przez sms. Osoba chcąca
skorzystać z tej usługi musi jedynie wypełnić krótki formularz on-line
m.in. z zaznaczeniem, jakich zawodów mają dotyczyć przesyłane
oferty pracy. Usługa jest ważna przez 30 dni od momentu rejestracji.
Po upływie tego okresu dany numer telefonu jest automatycznie
usuwany z bazy danych. Aby nadal otrzymywać informacje o nowych
ofertach pracy, należy ponownie dodać swój numer do bazy.
Co ciekawe, sms-owa usługa nie obciąża znacząco budżetu funkcjonowania PUP, wchodząc w skład opłaty abonamentowej za utrzymanie
strony / serwisu.
4.4.5 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Na uwagę zasługuje procedura oceny pracowników, będąca
m.in. podstawą do przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla kadry zatrudnionej na stanowiskach kluczowych.
Ocena jakości pracy dokonywana jest dla każdego pracownika
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indywidualnie i przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności każdy
z pracowników dokonuje samooceny pracy własnej na podstawie
stosownego arkusza, w którym nie tylko ocenia poszczególne aspekty
swojej pracy, ale także uzasadnia swoją ocenę. Następnie przeprowadzana jest rozmowa danego pracownika z bezpośrednim przełożonym
(z kierownikiem CAZ), w ramach której bezpośredni przełożony może
nie tylko odnieść się do wyników samooceny ale także wyrazić swoje
spostrzeżenia co do pracy podwładnego (co mu się w tej pracy podoba,
do czego ma zastrzeżenia). Pracownik z kolei może wyrazić swoje oczekiwania co do warunków pracy, które ułatwiłyby właściwą realizację
zadań zawodowych. Rozmowa jest także okazją do wspólnego wypracowania sposobów poprawy jakości pracy oraz do ustalenia kierunków
dalszego rozwoju kompetencji danej osoby.
Po przeprowadzonej rozmowie, bezpośredni przełożony dokonuje
oceny jakości pracy pracownika (w systemie punktowym na stosownym
formularzu-wniosku o przyznanie dodatku do wynagrodzenia) w okresie
3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę dokonania oceny.
Wniosek podpisywany jest nie tylko przez bezpośredniego przełożonego, ale także przez pracownika ds. kadr (który potwierdza,
że osoba oceniana podnosiła kwalifikacje zawodowe). Z kolei pracownik
podpisuje się pod stwierdzeniem, że zapoznał się z oceną jakości
swojej pracy.
Kwota dodatku uzależniona jest od liczby punktów, jaką uzyska
dany pracownik (4 przedziały) oraz od stanowiska jakie zajmuje
(trzy kategorie stanowisk), tj. im wyższa kategoria zaszeregowania,
tym wyższa maksymalna kwota dodatku.
Przyjęty system oceny jest warty upowszechnienia m.in. z tego punktu
widzenia, że nie ma on charakteru jednostronnej oceny dokonywanej
przez przełożonego, poza plecami pracownika. Poprzedzenie rozmowy
samooceną daje możliwość osobie ocenianej dokonania autorefleksji
nad swoją pracą, a drugiej strony zwiększa prawdopodobieństwo
obiektywności ostatecznej oceny pracownika.
Cenne jest również to, że ocena ma charakter wielowymiarowy.
Pod uwagę są brane takie elementy jak: kompetencje i doskonalenie
zawodowe (w szczególności znajomość przepisów/ procedur/ standardów dotyczących realizacji zadań na danym stanowisku pracy),
wyniki uzyskiwane w pracy (w szczególności efektywność, jakość
pracy, zapobieganie błędom na stanowisku), sprawność i terminowość
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wykonywanych zadań (w szczególności samodzielność w wykonywaniu pracy i podejmowaniu decyzji, inicjatywa we wprowadzaniu
nowatorskich rozwiązań usprawniających pracę) oraz stosunek do
współpracowników i interesantów (w szczególności wymiana i przekazywanie informacji, zdolność pracy zespołowej, identyfikowanie
problemów klientów). Ocena obejmuje zatem różne aspekty pracy,
nie odnoszące się tylko do parametrów ilościowych ale i jakościowych,
uwzględniające postępowanie pracownika zarówno wobec klienta
wewnętrznego jak i zewnętrznego.

4.4.6 Marketing i promocja
Warto również zwrócić uwagę na procedury związane z promocją
działalności urzędu. W  dniu 1 marca 2011r. powołano Zespół
zadaniowy ds. promocji działalności PUP w Siedlcach (składający się
m.in. z pracowników CAZ), którego celem jest tworzenie pozytywnego
wizerunku urzędu w środowisku lokalnym, w szczególności dotarcie
z informacją i promocją urzędu do jak największej liczby klientów oraz
przekazywanie informacji na temat realizowanych przez urząd usług
i prowadzonych działań do mediów.
Zespół ds. promocji oprócz współpracy z mediami (o czym więcej
w kolejnej części opisu) opracowuje także tematyczne publikacje,
broszury i ulotki skierowane zarówno do pracodawców (np. „Poradnik
Pracodawcy”, „Pracodawco znajdź swojego pracownika – stwórz konto
w serwisie”) jak i do osób poszukujących pracy (np. „Jak skutecznie
szukać zatrudnienia – przewodnik poszukującego pracy” czy „Szukasz
pracy – daj się znaleźć Pracodawcy – dopisz się do bazy”). W ramach
Zespołu przygotowywane są także materiały promocyjne (rozdawane
m.in. podczas targów pracy, wizyt u pracodawców).
Na bieżąco umieszczanych jest szereg informacji na stronie internetowej PUP, w szczególności w zakładce AKTUALNOŚCI (informacji
dotyczących aktualnych wydarzeń, inicjatyw, możliwości skorzystania
z usług i instrumentów rynku pracy). Początkowo strona internetowa
była administrowana przez firmę zewnętrzną. Aktualnie uprawnienia
do zamieszczania informacji na stronie urzędu ma kilku wytypowanych
pracowników PUP, dzięki czemu zapewnione są warunki do szybkiej
aktualizacji treści serwisu.
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Jeśli chodzi o przebieg procesu podejmowania decyzji w CAZ to jest
on pochodną tego, jakiego rodzaju są to decyzje. Te wyższego rzędu,
o charakterze horyzontalnym (dotyczące często nie tylko samego CAZ,
ale też innych wydziałów PUP) zapadają w uzgodnieniu
dyrektora/wicedyrektora urzędu z kierownikiem CAZ. Decyzje mniejszej wagi podejmowane są przez kierownika CAZ, przy
czym często są one poprzedzone spotkaniami kierownika CAZ
z jego pracownikami. Podczas spotkań kierownik CAZ prezentuje problem, którego dotyczyć ma decyzja, prowadzona jest dyskusja, której celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań.
Kierownik CAZ jest zwolennikiem „demokratycznego systemu
zarządzania”, wychodząc z założenia, że decyzje wypracowywane przez
zespół, a nie narzucane z góry, są łatwiej akceptowane i wcielane
w życie, co ma wpływ na efektywność pracy zespołu.
W  systemie komunikacji w CAZ w dużym stopniu wykorzystuje się
narzędzia i systemy informatyczne. Każdy z pracowników ma założone konta e-mailowe wykorzystywane zarówno do komunikacji
wewnętrznej (z innymi współpracownikami) jak i wewnętrznej (z klientami urzędu). W CAZ (podobnie jak w całym PUP) funkcjonuje elektroniczny system dokumentów. Zgodnie z przyjętą w urzędzie instrukcją
kancelaryjną, każdy z pracowników CAZ jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w wersji papierowej oraz do jej odzwierciedlenia
w wersji elektronicznej (poprzez skanowanie dokumentów i wprowadzanie je do e-obiegu).
4.4.7 Relacje z otoczeniem
PUP (w tym CAZ) realizując powierzone mu zadania współpracuje
z innymi instytucjami reprezentującymi różne sektory (publiczny,
prywatny, pozarządowy).
PUP / CAZ współpracuje m.in. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
(PCPR) oraz z 13 ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zlokalizowanymi
w Siedlcach i gminach powiatu grodzkiego i ziemskiego. Współpraca
obejmuje m.in. udostępnianie informacji PCPR/OPS o tym, czy dana
osoba posiada status bezrobotnej (co jest możliwe dzięki wdrożonemu
w PUP od 2008 r. systemowi informatycznemu wymiany informacji oraz
podpisaniu stosownych porozumień z instytucjami pomocy społecznej).
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Korzystają na tym nie tylko OPS, ale i sam urząd. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejsza się obciążenie biurokratyczne PUP, bowiem nie
ma w takim przypadku potrzeby wystawiania zaświadczeń o statusie
bezrobotnego (dla OPS). Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby PUP
mógł również korzystać z pewnych informacji o klientach gromadzonych w systemie POMOST (będącym w dyspozycji jednostek pomocy
społecznej).
Współpraca z instytucjami pomocy społecznej obejmuje również
inne formy. Przykładowo, do OPS i PCPR systematyczne (cotygodniowo) przekazywane są informacje o ofertach pracy zgłoszonych
w danym czasie do urzędu. W ubiegłym roku zostało podpisane z PCPR
porozumienie dotyczące wspólnej realizacji projektu EFS „Nowa szansa
na przyszłość”. Po stronie PUP obowiązki obejmują m.in. pomoc
w promocji i rekrutacji uczestników do projektu, upowszechnianie
ofert pracy itp.
Jeśli chodzi o instytucje rynku pracy PUP / CAZ najczęściej współpracuje z instytucjami szkoleniowymi oraz agencjami zatrudnienia.
W  pierwszym przypadku kooperacja obejmuje m.in. realizację przez
te podmioty szkoleń indywidualnych czy też grupowych. Instytucje
edukacyjne, w szczególności szkoły wyższe (Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła
Wyższa) są także współorganizatorami Targów Pracy.
Podczas Targów Pracy swoją ofertę prezentują również agencje
zatrudnienia. Współpraca z tymi instytucjami odbywa się także
poprzez przyjmowanie i publikowanie przez PUP ofert pracy zgłaszanych przez tego typu podmioty, w tym ofert pracy tymczasowej.
Czasami agencja zwraca się do PUP o zorganizowanie giełdy pracy,
szczególnie gdy dotyczy to poszukiwania kandydatów na większą
liczbę stanowisk pracy.
PUP / CAZ prowadzi również współpracę z organizacjami pozarządowymi. W 2009 r. została podpisana umowa ramowa z Caritas Diecezji
Siedleckiej obejmująca m.in. wymianę doświadczeń w zakresie udzielanego wsparcia osobom bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnym. Urząd (w porozumieniu z Łosickim
Stowarzyszeniem Rozwoju EQUUS, PUP Łosice, PUP Sokołów Podlaski)
bierze udział w partnerskim projekcie EFS, mającym na celu utworzenie spółdzielni socjalnych w każdym z ww powiatów. W  lipcu 2012r.
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swoją działalność rozpoczęła pierwsza Spółdzielnia Socjalna KARIMA
jako pierwszy tego typu podmiot na terenie powiatu siedleckiego.
Rolą urzędu była pomoc w wytypowaniu osób do tej formy wsparcia,
systematyczne usługi przygotowujące te osoby do skorzystania ze
wsparcia oraz przekazanie dotacji dla 6 członków spółdzielni socjalnej
(łącznie 72 tys. zł).
PUP / CAZ nawiązał również współpracę z organizacjami pracodawców,
w tym m.in. z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) oraz Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Organizacje te prezentują swoją ofertę podczas Targów Pracy.
PUP pomógł także znaleźć pracodawców, którzy uczestniczyli
w szkoleniu organizowanym przez POPON w zakresie zasad
i możliwości dofinansowania związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych.
Warto także wspomnieć o ciekawej współpracy PUP / CAZ z samymi
pracodawcami, w ramach działań Klubu Pracy. Przedstawiciele
pracodawców zapraszani są m.in. do prezentacji (podczas zajęć
organizowanych w klubie), w jaki sposób wygląda u nich proces
rekrutacyjny, co jest brane pod uwagę, jakimi cechami powinien
wykazywać się potencjalny kandydat. Tego typu przekaz może
być dla części bezrobotnych bardziej wiarygodny. Słuchacze mają
możliwość usłyszeć jak proces rekrutacji wygląda od strony
konkretnego pracodawcy.
Jak już wcześniej wspomniano, szereg powyższych i innych instytucji zapraszanych jest przez PUP Siedlce oraz WUP Warszawa
(filia w Siedlcach) do udziału w Targach Pracy, które są m.in. okazją
do spotkania osób planujących zmianę swojej sytuacji zawodowej
z potencjalnymi pracodawcami. Z  drugiej strony, przedstawiciele
PUP / CAZ chętnie przyjmują zaproszenia do udziału w przedsięwzięciach zewnętrznych (podczas których mogą zaprezentować swoją
ofertę). Pracownicy urzędu uczestniczą m.in. w takich imprezach jak:
Siedleckie Targi Edukacyjne (organizowane przez Samorządowe
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli), Uniwersytecka
Giełda Pracy (organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach), Dożynki Gminne, Międzynarodowe Dni
z Doradztwem Rolniczym (organizowane przez Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Siedlcach).
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PUP współpracuje również z przedstawicielami lokalnych mediów,
w tym z lokalną prasą (np. Życie Siedleckie, Tygodnik Siedlecki,
Echo Katolickie), telewizją (TV Siedlce), rozgłośniami radiowymi (Radio
Podlasie, Radio Eska, Radio dla Ciebie) oraz mediami elektronicznymi
(SPIN- Siedlecki Portal Informacyjny Najlepszy, Podlasie 24 – regionalny
Portal Informacyjny).
Powyższe media obejmują m.in. swoim patronatem Targi Pracy.
Informacje o targach w formie artykułów trafiają do lokalnej prasy, zaś
w radiu emitowane są spoty reklamowe dotyczące tej imprezy.
W  prasie pojawiają się także artykuły nie związane z targami, ale
dotyczące innych usług i aspektów działalności urzędu. Podobnie
w telewizji przygotowywane są i emitowane nagrania prezentujące
ofertę PUP/ CAZ. W 2011 r. w siedzibie PUP w Siedlcach miało miejsce
nagranie programu telewizyjnego „Projekt: Europa” przedstawiającego
przykłady skutecznego wykorzystania funduszy unijnych. Pracownicy
PUP wystąpili w roli aktorów. Materiały nagrane w urzędzie zostały
wykorzystane w odcinku pt. „Bezrobotni”.
Ponadto, w ramach współpracy z mediami pośrednicy zewnętrzni
systematycznie, raz w tygodniu (najczęściej w piątek), przesyłają do
lokalnej prasy (analogicznie jak do instytucji pomocy społecznej) oferty
pracy jakie w ostatnim czasie zostały zgłoszone w urzędzie (większość
z tych ofert publikowana jest nieodpłatnie na łamach prasy).
Warto także wspomnieć, że na stronie internetowej PUP Siedlce
utworzono sekcję „WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI”, gdzie z jednej strony
w zakładce „INFORMACJE DLA MEDIÓW” umieszczane są informacje
o działaniach PUP / CAZ, zdjęcia i logotypy PUP / CAZ (do pobrania
i wykorzystania przez media), a z drugiej strony poprzez zakładkę
„MEDIA O NAS” można dotrzeć do materiałów medialnych dotyczących
działalność urzędu.
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4.5 Strzelce Opolskie
4.5.1 Rys powiatu
Powiat strzelecki leży we wschodniej
części
województwa
opolskiego.
W  skład powiatu wchodzi 5 gmin
miejsko-wiejskich:
Kolonowskie,
Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd,
Zawadzkie, 2 gminy wiejskie: Izbicko,
Jemielnica oraz 5 miast: Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie,
Ujazd, Zawadzkie.
Powiat strzelecki zaliczany jest do
powiatów o umiarkowanej sytuacji
na rynku pracy. Stopa bezrobocia
w czerwcu 2012 roku wynosiła 10,2%.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Strzelcach Opolskich na koniec czerwca 2012 r. wynosiła 2292 osoby,
w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2011 roku (2186) jest wyższa o 106 osób. Najwyższy poziom bezrobocia zanotowano w roku
2005 i wynosił on 16,8%, najniższy zaś w roku 2008 i na koniec roku
wynosiła ona 9,9%.
Powiat strzelecki generalnie jest powiatem rolniczym. Istniejące
w przeszłości większe zakłady pracy w latach 90-tych zostały zamknięte.
Umiejscowienie powiatu przy autostradzie A4 może być szansą na
zmianę, gdyż pojawiają się nowi inwestorzy, którzy otwierają nowe
zakłady pracy. W  Strzelcach Opolskich powstała Specjalna Strefa
Ekonomiczna, której istnienie pozytywnie wpłynęło na zmniejszenie
stopy bezrobocia.
W  powiecie strzeleckim znaczący odsetek stanowią obywatele polscy
posiadający również obywatelstwo niemieckie (nazywani potocznie dwupaszportowcami). W latach wcześniejszych miało to znaczący wpływ na
lokalny rynek pracy ze względu na możliwość legalnej migracji zarobkowej
do Niemiec. Są to zatem tereny z bogatą tradycją migracji sezonowych,
które do dziś odgrywą dużą role w powiecie strzeleckim i pozytywnie
wpływają na stopę bezrobocia w powiecie. Ma to również swoje konsekwencje dla działania urzędu, gdzie znaczącą część bezrobotnych
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stanowią osoby, które zarabiały za granicą i polskie warunki płacowe
są dla nich mało atrakcyjne. Zauważane jest obecnie również zjawisko
migracji powrotnych – osoby wracające zza granicy chcą w Polsce
zainwestować zarobione środki i otwierają w powiecie własną firmę.

4.5.2 Warunki techniczno-lokalowe
Centrum Aktywizacji Zawodowej zlokalizowane jest na parterze
budynku, w którym znajduje się PUP, dzięki czemu stanowi
samodzielną i autonomiczną część urzędu. Centrum Aktywizacji
Zawodowej zajmuje ogółem 263 m2, co stanowi 35% całej przestrzeni
zajmowanej przez PUP. Zastępca Dyrektora i pracownicy podkreślają,
że do CAZ jest łatwy dostęp. Pozostałe wydziały (przede wszystkim
rejestracja i ewidencja świadczeń) urzędu znajdują się w nieodnowionej części na piętrze. Przed budynkiem znajduje się duży parking, co
jest dużym udogodnieniem dla osób przyjeżdżających samochodami.
Centrum jest oznaczone wyraźnym szyldem przy wejściu. Dzięki CAZ
nastąpiła znacząca zmiana w wyglądzie urzędu – został przeprowadzony
remont, dzięki któremu pracownicy CAZ otrzymali sąsiadujące pokoje
na tym samym piętrze. Jak podkreślają pracownicy CAZ, zarówno
estetyka wnętrza, jak komfort pracy znacząco wzrosły. W  ramach
wyodrębnienia CAZ zostały przygotowane miejsca parkingowe dla
osób niepełnosprawnych, jednakże nie udało się sfinansować
specjalnego podjazdu, który jest kolejnym z celów, jeśli uda się
pozyskać środki zewnętrzne.
Pracownicy są usadowieni w tradycyjnych pokojach zgodnie
z zajmowanymi przez siebie stanowiskami. Każdy z pokoi oznaczony
jest wyraźnymi tabliczkami informacyjnymi. Pracownicy pełniący
zbliżone funkcje zajmują wspólne pokoje. W  jednym pokoju siedzą
pośrednicy wewnętrzni, którzy przyjmują klientów. Biurka są
rozlokowane po całym pokoju, by klient mógł swobodnie porozmawiać
z pośrednikiem. W kolejnych pokojach siedzą pośrednicy zewnętrzni:
jeden przyjmujący oferty pracy od pracodawców i drugi aktywnie
pozyskujący oferty z zewnątrz. Oddzielny pokój mają doradcy
zawodowi oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego. Dodatkowe
stanowiska zajmujące się instrumentami rynku pracy również są
umiejscowione w jednym pokoju.
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Przed wyodrębnieniem CAZ rozmieszczenie pracowników w przestrzeni
urzędu było inne. Teraz są zgromadzeni na jednym piętrze blisko
siebie. Pracownicy podkreślali, że ta zmiana usadowienia zwiększyła
skuteczność i łatwość komunikacji – wystarczy przejść do drugiego
pokoju, by przekazać dokumenty czy dopytać się o określoną rzecz.
Znacznie łatwiej jest również skierować osobę bezrobotną do właściwego specjalisty. Dzięki zmianom w przestrzeni pracownicy poczuli się
również zespołem, z jednej strony wyraźniej widzą wpływ swojej pracy
na działanie współpracowników, z drugiej ich relacje przestały mieć
czysto biurokratyczny charakter.
Zdjęcie 17. Korytarz w PUP Strzelce Opolskie

Źródło: WYG/PSDB

Korytarz tworzący CAZ jest obszerny, po środku znajdują się krzesełka
dla osób oczekujących. W  poczekalni zostały umieszczone wszelkie
niezbędne informacje dla osoby bezrobotnej. Na stojakach znalazły się
ulotki z informacjami o usługach świadczonych przez CAZ, w gablotach umieszczone są oferty pracy, a także liczne plakaty promujące
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projekty, których celem jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
Na korytarzu jest również umieszczona tablica świetlna, na której
znajdują się aktualne oferty pracy. W PUP umieszczony jest również
info-kiosk.
Urząd posiada niezbędny sprzęt do prowadzenia szkoleń: kamerę,
rzutniki, aparat. Urządzenia są również wykorzystywane podczas giełd
i targów pracy.
4.5.3 Organizacja pracy w CAZ
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Strzelcach Opolskich liczy
zaledwie 13 pracowników, co stanowi 37% ogółu pracowników PUP.
Oprócz usług rynku pracy w CAZ realizowane są także instrumenty
rynku pracy.
Na czele CAZ stoi Zastępca Dyrektora Urzędu, który formalnie nie
nazywa siebie Kierownikiem CAZ, jednak de facto pełni taką rolę.
Struktura Centrum jest płaska z jednym szczeblem zarządzania, nie
ma wyodrębnionych wydziałów. Przyjęta struktura jest pochodną wielkości urzędu i jest często spotykana w małych CAZ. Wydaje się być
również najbardziej adekwatna do posiadanych zasobów kadrowych.
W CAZ zatrudnionych jest sześciu pośredników pracy, przy czym
dwóch jest współfinansowanych ze środków zewnętrznych (EFS).
Na jednego pośrednika pracy przypada średnio 1258 zarejestrowanych
osób bezrobotnych. Pośrednictwo pracy jest prowadzone dwutorowo,
co oznacza w praktyce wyznaczenie pośrednika zewnętrznego zajmującego się obsługą pracodawców i pozyskiwaniem ofert pracy. Czterech
pośredników wewnętrznych zajmuje się bezpośrednią obsługą osób
bezrobotnych. Każdy z pośredników ma swoją grupę klientów – osoby
bezrobotne są dzielone według liter alfabetu. Nad biurkiem każdego
pośrednika znajduje się tablica z literkami pokazująca, do której grupy
należy bezrobotny. Pośrednicy mają w swoich zadaniach oprócz realizacji ofert pracy również wstępną diagnozę klienta i ewentualne skierowanie go do odpowiedniego specjalisty w urzędzie.
W  urzędzie zatrudnionych jest dwóch doradców zawodowych, każdy
z nich współpracuje z dwoma pośrednikami, którzy kierują do nich swoich klientów. W ten sposób praca na rzecz pomocy osobie bezrobotnej
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jest bardziej zindywidualizowana, choć wciąż, ze względu na małą
liczbę pracowników, nie w stopniu zadowalającym. Pośrednik i doradca
zawodowy w sytuacjach, gdy nie może udzielić osobie bezrobotnej
odpowiedniej pomocy kieruje ją do instytucji zewnętrznych, gdzie na
przykład jest możliwe otrzymanie wsparcia psychologicznego czy też
bezpłatnej pomocy prawnej.
W  urzędzie pracuje jeden specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz
jeden lider klubu pracy. Istotną rolę odgrywa specjalista ds. projektów,
który zajmuje się realizowanymi – licznymi – projektami, ale mimo
iż bardzo ściśle współpracuje z CAZ, to nie jest w jego strukturach.
Osoba pracująca na tym stanowisku ma szeroką wiedzę o sposobach
pozyskiwania środków i wraz z dyrektorem przygotowuje koncepcje
projektów. Dodatkowo przygotowuje również analizy rynku pracy.
Wyodrębnienie stanowiska ds. projektów EFS zwiększyło z pewnością
liczbę realizowanych projektów.
Zdjęcie 18. Sala Klubu Pracy w Strzelcach Opolskich

Źródło: WYG/PSDB
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4.5.3.1 Pośrednictwo zewnętrzne i budowa dobrych
		
relacji z pracodawcami szansą na sukces
Jeden z pośredników wykonuje funkcję pośrednika zewnętrznego,
do którego obowiązków należy przyjmowanie i pozyskiwanie ofert pracy.
Ze względu na rozmiary urzędu, nie są to jedyne obowiązki osoby
zatrudnionej na tym stanowisku, jednakże realizuje ona politykę podtrzymania kontaktu ze współpracującymi pracodawcami i nawiązywania relacji z nowymi. Monitorowane jest również powstawanie nowych
zakładów pracy po to, by przedstawić im ofertę urzędu w zakresie m.in.
pośrednictwa pracy, jak i instrumentów rynku pracy. Wizyty u pracodawców są najintensywniejsze na początku roku, kiedy to urząd – ze
względu na posiadanie środków – może zapraszać pracodawców do
przyjęcia na staż czy subsydiować zatrudnienie osób bezrobotnych.
Urząd jest również otwarty na różnorodne formy kontaktu. Pracodawcy
mogą zgłaszać oferty pracy wieloma kanałami – zarówno telefonicznie,
faxem czy mailowo. W  przypadku pracodawców, którzy dotychczas nie
współpracowali z urzędem, są oni zapraszani do urzędu – pracodawca
poznaje pośrednika i jest mu prezentowana oferta urzędu. Wszelkie informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej urzędu.
CAZ ma swojej ofercie różne formy pośrednictwa skierowane do
pracodawców:
Rysunek 3. Formy pośrednictwa pracy w PUP Strzelce Opolskie
Półotwarte

Informacje o wolnych miejscach pracy są dostępne dla większej liczby kandydatów
do pracy, bez informacji umożliwiającej identyfikację pracodawcy. Kandydaci
do pracy, po rozmowie kwalifikacyjnej z pośrednikiem, kierowani są do pracodawcy,
który dokonuje wyboru pracownika.

Otwarte

Oferta eksponowana w miejscach publicznych jest specjalnie, szczegółowo
opracowana; osoby zainteresowane same kontaktują się z pracodawcą,
który przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wybiera pracowników.

Szybkie

Ma zastosowanie, gdy pracodawca potrzebuje pracownika „od zaraz”, niezależnie
od kwalifikacji kandydatów; pracodawca wybiera pracowników spośród dużej
liczny kandydatów.

Giełdy pracy

Targi pracy

Organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy
z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie;
urzędy pracy przekazują informację o giełdzie, miejscu i terminie spotkania.
Pracodawcy wybierają pracowników spośród uczestników giełdy.
To spotkanie większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem
pracy, trwające 1-2 dni, oferujące na specjalnych stoiskach zorganizowanych
przez pracodawców – różne miejsca pracy.

Źródło: http://www.pup-strzelce.pl/main/posrednictwo_pracy.html
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Organizuje również dla pracodawców targi pracy i giełdy pracy - najczęściej
kilka w roku. W  obecnym – 2012 roku targi pracy nie będą organizowane ze względu na niewystarczającą liczbę ofert pracy dla osób
bezrobotnych.
CAZ Strzelce Opolskie sięga również po wiedzę pracodawców w trakcie przygotowywania planu szkoleniowego dla osób bezrobotnych.
Przeprowadzana jest na koniec roku ankieta sprawdzająca, jakich szkoleń potrzebują bezrobotni, by mogli skutecznie podjąć zatrudnienie.
Kierownictwo urzędu przywiązuje dużą wagę do budowy pozytywnych
relacji z pracodawcami, ponieważ zdaje sobie sprawę, że to właśnie
dzięki ofertom przekazanym przez pracodawców ich klienci mogą znaleźć zatrudnienie. Wynikiem takiego podejścia był również projekt
badawczo-konsultacyjny (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego). Kluczowymi elementami projektu było wzajemne
poznanie siebie – pracodawców i urzędu pracy. W trakcie prowadzonych
warsztatów dokonana została diagnoza wzajemnych oczekiwań – co
i dlaczego jest ważne dla pracodawców, a co dla Centrum Aktywizacji
Zawodowej. Jednocześnie jeszcze bardziej uzmysłowiło to kierownictwu
PUP i pracownikom znaczenie pracodawcy jako partnera urzędu, ponieważ de facto od postaw i sytuacji ekonomicznej pracodawców zależy
efektywność działania urzędu. A  więc dobra współpraca z pracodawcami jest kluczowa dla powodzenia działań urzędu. Projekt zaowocował przede wszystkim zwiększeniem współpracy, ale również pokazał
sens jej nawiązywania i utrzymywania. Kontynuacją tych działań była
realizacja projektu budująca partnerstwo na rzecz walki z bezrobociem
– włączenie pracodawców w strategiczne myślenie o powiecie, a także
wspólne wypracowanie rozwiązań na wypadek niekorzystnych zmian
gospodarczych. Jednym z produktów projektu jest portal internetowy
i baza (zarówno elektroniczna jak i w formie drukowanego katalogu)
strzeleckich przedsiębiorców.
Efekty podejścia CAZ do współpracy z pracodawcami są bardzo
wyraźne w statystykach urzędu. W  powiecie strzeleckim pracodawcy
w miesiącu czerwcu 2012 zgłosili do PUP 319 ofert pracy – po Opolu
i powiecie opolskim jest to trzecia największa liczba zgłoszonych
wolnych miejsc pracy w województwie, w tym oferty subsydiowane
(np. staże, prace interwencyjne itp.) to zaledwie 29, co stanowi
9% ogółu ofert. Dla kontrastu, w całym województwie opolskim
oferty subsydiowane stanowiły ponad 34%.
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Przykład CAZ Strzelce Opolskie pokazuje, że mimo niewielkiej liczby osób
w zespole możliwe jest wydzielenie stanowisk do obsługi pracodawców.
Co więcej, możliwe jest prowadzenie skutecznej polityki w tym zakresie,
ponieważ – jak pokazuje CAZ Strzelce Opolskie – nawiązanie dobrych
relacji z lokalnymi pracodawcami zwiększa szanse na zatrudnienie
zarejestrowanych w urzędzie bezrobotnych.

4.5.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jak wynika z rozmów z zastępcą dyrektora oraz rozmów z pracownikami, mocną stroną zespołu jest jego doświadczenie i zaangażowanie
w realizowane przez urząd zadania i projekty. Pracownicy CAZ stanowią stały zespół, ostatnia rekrutacja była prowadzona dwa lata temu,
a ¾ pracowników CAZ pracuje w Publicznych Służbach Zatrudnienia
już ponad 5 lat. Jak podkreśla kierownictwo, pracownicy wykazują się
pomysłowością i kreatywnością. Zastępca Dyrektora wskazuje również,
że zachęca swoich pracowników do niepopadania w rutynę. Jednym ze
sposobów jest włączanie się do projektów, w których stosowane są inne
podejścia niż te wykorzystywane w codziennej pracy. Tak więc projekty
dają szanse na zrobienie czegoś inaczej niż dotychczas i osiągnięcia
takich samych, a czasem lepszych efektów. Projekty zatem dają nowe
spojrzenie na rutynowe zadania, co zwiększa zarówno efektywność
działań, jak i zaangażowanie pracowników.
Co należy podkreślić, mimo efektywności prowadzonych działań
i angażowania się w projekty, w CAZ Strzelce Opolskie wciąż brakuje
pracowników. Dyrektor podkreśla, że w zespole przydałby się
psycholog, który mógłby pracować z osobami potrzebującymi
do powrotu na rynek pracy tego typu pomocy. Dotyczy to szczególnie osób długotrwale bezrobotnych, które wymagają wsparcia
psychologicznego.
Drugim
typem
potrzebnego
pracownika
jest coach, pracujący nad motywacją osób w szczególnie trudnej
sytuacji, co w znaczący sposób mogłoby się przełożyć na
efektywność działań wobec grup wymienionych w artykule 49.
Ustawy o promocji zatrudnienia.
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4.5.4.1 Komunikacja w zespole
Z powodu płaskiej struktury w CAZ nie są stosowane specjalne procedury dotyczące komunikacji wewnątrz Centrum. Jako podstawę komunikacji przyjęto naturalne bliskie relacje łączące członków tego bardzo
małego zespołu. Pracownicy usadowieni obok siebie w pokojach, między
którymi jest przejście wewnętrzne (nie trzeba wychodzić na korytarz)
– jak sami mówią – tworzą prawdziwy zespół. Tak mała liczba pracowników w CAZ pozwala na wytworzenie relacji, w których każdy pracownik
czuje się współodpowiedzialny za realizację celów urzędu.
W CAZ spotkania całego zespołu są organizowane w przypadku pojawiających się problemów. Co jest ważne dla skutecznego działania Centrum,
przyjmują one formę dyskusji, wspólnego poszukiwania rozwiązań, a nie
przekazywaniu dyspozycji, jak należy postępować w danym przypadku.
Takie podejście zwiększa i kreatywność pracowników, i poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania, co z kolei sprzyja zwiększaniu
efektywności podejmowanych działań.
Elementem komunikacji jest również obieg dokumentów. Zarówno
zdaniem pracowników, jak i kierownictwa, posługiwanie się elektronicznymi wersjami dokumentów znacząco przyspiesza proces przepływu
informacji.
4.5.4.2 Szkolenia
Szkolenia są stałym elementem podnoszenia kompetencji i kwalifikacji
pracowników CAZ. W Strzelcach Opolskich przyjęto model organizowania szkoleń zamkniętych, tzw. „szytych na miarę” wraz z wysyłaniem
pracowników na szkolenia, które są dopasowane do ich indywidualnych
potrzeb. W  celu dobrego rozpoznania potrzeb szkoleniowych, wcześniej przeprowadzana jest ankieta wśród pracowników, jakie tematy
szkoleń ich najbardziej interesują.
Zarówno kierownictwo, jak i pracownicy doceniają rolę szkoleń
w swojej pracy. Szkolenia są forum wymiany informacji pomiędzy
pracownikami różnych urzędów pracy, są okazją do wymiany
doświadczeń, a także do szukania inspiracji do podejmowania
nowych inicjatyw.

102

4

STUDIA PRZYPADKU

4.5.5 Relacje z otoczeniem
CAZ w Strzelcach Opolskich jest małym urzędem, dodatkowo boryka
się z problemami kadrowymi – brak możliwości zatrudnienia osób
zastępujących pracowników na urlopach rodzicielskich, na dodatek nad
urzędem wisi widmo przeprowadzenia w najbliższym czasie redukcji
(3 osoby – czyli 10% pracowników urzędu). Takie ograniczenia
z pewnością wpływają na efektywność pracowników, choć należy
podkreślić, że mimo tego efektywność zatrudnieniowa w CAZ Strzelce
Opolskie jest wysoka. Jak podkreśla Zastępca Dyrektora, tak małym
zespołem jest bardzo trudno pomóc osobom w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, ponieważ wymagają one długotrwałej i specjalistycznej aktywizacji, natomiast posiadane zasoby pozwalają tylko na
bieżące działanie.
Jednakże CAZ Strzelce Opolskie próbuje ten problem rozwiązywać
wykorzystując szeroką współpracę z różnego rodzaju organizacjami.
Z jednej strony są to Ośrodki Pomocy Społecznej powiatu strzeleckiego,
gdzie następuje skuteczna wymiana informacji o osobach potrzebujących szczególnego wsparcia, np. skierowania na roboty publiczne,
skierowania do Centrum Integracji Społecznej8. OPS-y w chwili obecnej
stosunkowo często realizują samodzielne projekty współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, CAZ na zasadzie
wymiany informacji pomaga wytypować właściwe osoby do uczestnictwa w projekcie, ponieważ duża część klientów jest wspólna i dla
PUP i dla OPS. W ten sposób CAZ może szybko reagować na potrzeby
swoich klientów.
CAZ współpracuje również z agencjami zatrudnienia, które zgłaszają do
urzędu oferty pracy. Współpraca przejawia się również wspólną organizacja targów i giełd pracy. W przypadku organizacji pozarządowych
natomiast współpraca przybiera najczęściej formę informowania osób
bezrobotnych o spotkaniach, konferencjach będących częścią projektów realizowanych przez NGO. CAZ współpracuje również z funkcjonującą na terenie powiatu spółdzielnią socjalną – kieruje do niej swoich
bezrobotnych, ale również promuje jej usługi wśród współpracujących
pracodawców.
8 	PUP Strzelce Opolskie uczestniczył również w tworzeniu Centrum Integracji Społecznej (działa
ono pod auspicjami gminy), do którego mogą kierować osoby wymagające długotrwałego
wsparcia.
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4.5.6 Projekty i partnerstwo sposobem na skuteczniejszą
aktywizację osób bezrobotnych
PUP Strzelce Opolskie zrealizował wiele projektów współfinansowanych
z EFS skierowanych do swoich klientów. Jak podkreśla
Zastępca Dyrektora, ze względu na brak środków w urzędzie, często
jest to najlepszy sposób na wsparcie osób bezrobotnych z powiatu
strzeleckiego. Jak mówi kierownictwo CAZ: „Jeśli nie można samodzielnie realizować pewnych działań, należy sięgać po inne możliwości”.
Część z nich to projekty systemowe, część konkursowe. Projekty dają
również szanse na zatrudnianie specjalistów, na których w inny sposób urzędu nie stać. Co jednak jest demotywujące, to czasowy charakter zatrudnienia, który może zniechęcać potencjalnych kandydatów,
lub też może zmniejszać motywację do pracy.
Wiele projektów jest realizowanych w formule partnerstwa, co dla
instytucji borykających się z problemami finansowymi i brakami
kadrowymi jest optymalnym rozwiązaniem. Partnerstwo jest dobrą
metodą również na zwiększanie kontaktów owocujących dalszymi
inicjatywami.
Wśród projektów partnerskich szczególnie jeden jest wart uwagi.
Ma on charakter innowacyjny i ponadnarodowy. Jest realizowany
w partnerstwie z firmą CTC oraz przedstawicielami austriackich urzędów pracy. Główną rolą CAZ Strzelce Opolskie będzie przetestowanie
wypracowanych w ramach projektu rozwiązań, którymi będą:
• system informatyczny – wspólny dla PUP i OPS, który miałby
ułatwić dostęp do informacji zbieranych przez OPS i PUP,
w szczególności do danych o formach wsparcia z jakich
skorzystał beneficjent,
• system degresywnego wsparcia – jest formą wsparcia dla
osób korzystających z pomocy opieki społecznej. Celem jest
uniezależnienie osób długotrwale bezrobotnych od pomocy
uzyskiwanej w OPS. Degresywne wsparcie polegałoby na
wypłacaniu osobie, która znalazła zatrudnienie, zasiłku
wyrównującego różnice pomiędzy otrzymywanym wynagrodzeniem a pomocą otrzymywaną z pomocy społecznej.
Celem jest zachęcenie do pracy osób do tej pory uzależnionych od pomocy z systemu pomocy społecznej,
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• wprowadzenie w urzędzie nowego stanowiska/funkcji
polegającej na wszechstronnym wsparciu osoby bezrobotnej - doradca zawodowy, pośrednik, coach w jednej osobie.
Zadaniem takiej osoby byłoby motywowanie do podejmowania zatrudnienia, wspomaganie w zarządzaniu budżetem
domowym, wsparcie w radzeniu sobie w codziennych obowiązkach. Projekt zakłada prowadzenie pełnego przeszkolenia
w tym zakresie. W tym celu zostanie zatrudniona dodatkowa
osoba do urzędu.
Uczestnictwo w tego typu projekcie pokazuje, że dla CAZ Strzelce
Opolskie indywidualne i kompleksowe podejście dla klienta jest bardzo
ważne. Pokazuje również, że w sytuacji braku środków finansowych,
choć jest to bardzo trudne, to nadal możliwe.
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4.6 Ostrów Wielkopolski
4.6.1 Rys powiatu
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie
Wielkopolskim funkcjonuje na terenie województwa wielkopolskiego.
Obejmuje
następujące
gminy:
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,
Gmina i Miasto Odolanów, Gmina
i Miasto Raszków, Gmina Ostrów
Wielkopolski, Gmina Przygodzice,
Gmina Sieroszewice, Gmina Sośnie
i Miasto Ostrów Wielkopolski. Powiat
ostrowski został zaliczony do powiatów o względnie umiarkowanej sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia
w czerwcu wyniosła 9,7% , jest więc
wyższa od tej, która jest w całym województwie – 9,1%, ale zdecydowanie niższa od ogólnopolskiej wynoszącej 12,4%. Wszystkich zarejestrowanych w urzędzie jest 6 035 osób, z czego kobiety stanowią
57,9%. Wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(87,5% bezrobotnych) najliczniejszą grupą są osoby które mają
wykształcenie poniżej średniego i osoby długotrwale bezrobotne
(kolejno: 51,2% i 39,8% wszystkich zarejestrowanych).
Największym przedsiębiorstwem przemysłowym powiatu jest Zakład
Przemysłowych Systemów Automatyki sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.
Od października 2011 r. w mieście działa pierwsza galeria handlowa
Ostrovia (ok. 100 sklepów i punktów usługowych).
4.6.2 Warunki techniczno-lokalowe
Pod aktualnym adresem ul. Wolności 29a urząd
funkcjonuje od 1 lutego 2009 r. Wcześniej
w budynku mieściła się szkoła muzyczna, zaś
PUP dzielił swoją siedzibę z urzędem Starostwa
Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Zmiana
siedziby skutkowała zwiększeniem powierzchni
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urzędu z 569 m2 i 28 pokoi do 960 m2 i 33 pokoi. W nowej siedzibie PUP
wzbogacił się również o salę narad i podręczne archiwum. Adaptacja
i remont budynku objęły malowanie, wymianę instalacji c.o. i armatury
łazienkowej (tzw. białej instalacji). Dla osób niepełnosprawnych,
których zarejestrowanych jako bezrobotnych jest w powiecie ok. 400
(na ok. 6 tys. wszystkich zarejestrowanych) przystosowano podjazd
oraz toaletę. Urząd dysponuje również „schodołazem” dla osób
niepełnosprawnych.
PUP zajmuje cały budynek, obejmujący 3 kondygnacje. Od 1 stycznia
2010 r. na parterze budynku działa Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Na parterze znajdują się: rejestracja bezrobotnych, biuro podawcze,
informacja, zaświadczenia oraz należące do CAZ pokoje doradców
zawodowych i pośredników, w tym specjalny i oznaczony pokój tylko
do obsługi osób niepełnosprawnych, w którym pracuje przygotowany
do pracy z osobami niepełnosprawnymi pośrednik.
Zdjęcie 19. Korytarz w Ostrowie Wielkopolskim

Źródło: WYG/PSDB

Pierwsze piętro to sala narad, dyrekcja i sekretariat, sala informacji zawodowej, ewidencja, kierownik działu wsparcia rynku pracy,
szkolenia, zamówienia publiczne i inne pokoje administracji. Na drugim
piętrze znajduje się księgowość, zgłoszenia do ZUS, EFS, staże, roboty
publiczne, prace społecznie użyteczne, doposażenie i wyposażenie
stanowisk pracy i dotacje PFRON.
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4.6.2.1 Potrzeby
Jednym z marzeń dyrekcji ostrowskiego PUP w zakresie poprawy warunków lokalowych jest recepcja z prawdziwego zdarzenia. Obecnie jej rolę
pełni stanowisko informacyjne, zabudowane i oszklone, z małym okienkiem, niezapewniające wystarczającego komfortu obsługi zwłaszcza dla
osób odwiedzających urząd po raz pierwszy. Im pomocą w zakresie rozeznania się w planach PUP służy znajdujący się na stronie www urzędu
„Wirtualny spacer po PUP” http://www.pup.ostrowwlkp.pl/powiatowy_
urzad_pracy/wirtualny_urzad.html. Aplikacja, dzięki zarejestrowanemu
obrazowi z kamery, pozwala rozeznać się w lokalizacji poszczególnych
działów i stanowisk w PUP (w tym CAZ) i dowiedzieć na którym piętrze
i w którym pokoju realizowane są określone zadania. Należy podkreślić,
że cała strona internetowa PUP w Ostrowie Wielkopolskim jest bardzo
nowoczesna, a jednocześnie przyjazna i funkcjonalna.
Mankamentem warunków lokalowych są wąskie korytarze, co ogranicza
możliwość ustawienia krzeseł dla osób oczekujących na rejestrację lub
spotkanie z pośrednikiem. Krzesła mogą być ustawione tylko w jednej
części korytarza, co przy zwiększonej liczbie klientów powoduje, że są
oni zmuszeni oczekiwać na swoją kolej na stojąco. Jak nietrudno zgadnąć, nie sprzyja to pozytywnemu nastawieniu do PUP, a pośrednicy
nie raz nasłuchali się narzekań i uwag o tym, jak czują się traktowani
oczekujący na korytarzu klienci – zwłaszcza, jeśli osoba rejestrująca
się przychodzi np. z dziećmi, bo nie ma ich z kim zostawić. Problemem
są również małe pokoje oraz brak parkingu.
Koszty związane z funkcjonowaniem CAZ stanowią 33% całości
budżetu PUP.
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Zdjęcie 20. Sala obsługi klientów w Ostrowie Wielkopolskim

Źródło: WYG/PSDB

4.6.2.2 Wyposażenie
Wyposażenie CAZ i PUP jest zadowalające i dyrekcja ocenia, że
w wyniku utworzenia CAZ uległo poprawie. Łącznie na wyposażeniu CAZ znajduje się: 45 komputerów (wszystkie z dostępem do
Internetu), 5 kamer/innego sprzętu nagrywającego, 5 odtwarzaczy
nagrań obrazu i dźwięku, 4 rzutniki, 2 kopiarki, 1 skaner, 8 urządzeń
wielofunkcyjnych. Urząd posiada program do regulacji rejestracji osób
bezrobotnych (system numerkowy) oraz trzy monitory wyświetlające aktualne oferty pracy. Jeden z nich znajduje się wewnątrz PUP,
drugi w siedzibie Starostwa, zaś trzeci, całodobowy widzialny
jest z zewnątrz przez okno urzędu na parterze. Bezrobotni mają
również dostęp do infokiosków – zarówno na terenie PUP, jak
i w urzędach gmin na terenie powiatu, w których odbywają się
cotygodniowe dyżury pośredników w ramach Lokalnych Punktów
Informacyjno Konsultacyjnych9.

9	Lokalne Punkty Informacyjno – Konsultacyjne czynne raz w tygodniu w godz. 9.00 – 12.00
utworzono na terenie wszystkich gmin Powiatu Ostrowskiego (poza Ostrowem – jako siedzibą
starostwa, a zarazem Urzędu Miasta oraz Urzędu Gminy).
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4.6.2.3 Do klubu pracy czy na basen?
Istniejący od 2004 r. Klub Pracy zawsze mieścił się w osobnym budynku.
Jest to oddalony od PUP o ok. 800 m budynek pływalni „Wodny raj”
znajdującej się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących (III LO) na
ul. Wojska Polskiego 17. To kolejna siedziba ostrowskiego klubu pracy.
Poprzednio mieścił się na III piętrze Urzędu Miejskiego w Ostrowie
Wielkopolskim, jeszcze wcześniej na ulicy Wrocławskiej. W  dwukondygnacyjnym budynku oprócz klubu pracy (piętro) i pływalni, mieszczą się
m.in. biura różnych firm (np. szkoła nauki jazdy). Klub jest czynny od 8.00
do 16.00.
Odrębność siedziby klubu pracy zarówno kierownictwo urzędu, jak i same
liderki klubu pracy uznają za jego atut. Ulokowanie poza siedzibą PUP
pozbawia klub sztywnej formalizacji, zazwyczaj kojarzonej z urzędem.
Pozwala zachować większą intymność w relacjach z klientami, zapewnia
pożądaną zazwyczaj przez nich dyskrecję i możliwość uniknięcia ryzyka
stygmatyzacji, jaka bywa udziałem osób korzystających z usług PUP.
Do klubu należą 3 pokoje, w tym sala warsztatowo-szkoleniowa
(z ekranem) oraz sala szkoleń komputerowych.
Zdjęcie 21. Wejście do Klubu Pracy

Źródło: WYG/PSDB
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Liderki klubu pracy uznają za korzystne wyodrębnienie CAZ ze struktury PUP, a w jego ramach klubu pracy oraz odrębną lokalizację ostrowskiego klubu. Fizyczne odseparowanie klubu od siedziby urzędu sprawia,
że wielu klientów w ogóle nie utożsamia klubu z urzędem i uważa za jakąś
osobną jednostkę. Bardzo indywidualne podejście do klienta i większa
możliwość zapewnienia poufności, w porównaniu nawet z pokojami CAZ
w PUP, do których wchodzi więcej osób, sprzyja budowie wzajemnego
zaufania i dzieleniu się przez klientów swoimi problemami.
Urząd stara się, aby informacja o ofercie CAZ była wszechstronnie dostępna – są kalendarzyki, wizytówki z informacją o dostępnych
formach aktywizacji i instrumentach wsparcia, w tym także o klubie
pracy. Informacje na ten temat zamieszczane są w gablotach na
ścianach korytarzy PUP, a pośrednicy informują o ofercie CAZ.
Wciąż jednak znajdują się osoby, które nie mają świadomości
istnienia klubu pracy, a gross osób trafia na ul. Powstańców Wielkopolskich dopiero skierowana przez pośredników jako długotrwale
bezrobotni lub dzięki rekomendacjom znajomych.
Oddalenie Klubu Pracy od siedziby urzędu nie ułatwia również
komunikacji liderek z pozostałymi pracownikami, choć jak
twierdzą, również szczególnie nie utrudnia. Obie strony starają się
dbać o sprawny przepływ informacji. Pracownice z obu grup
uczestniczyły również w szkoleniach z pracy z trudnym klientem.

4.6.3 Konkurencyjni wobec agencji zatrudnienia 		
		
- marketing usług CAZ i przykłady działań 		
		
innowacyjnych
Sukces efektywności działań aktywizacyjnych PUP w Ostrowie
Wielkopolskim zdaniem kierownictwa urzędu i osób pracujących w CAZ
wynika z filozofii pracy z klientem polegającej na tym, aby każdą osobę
bezrobotną traktować tak, jakby następnego dnia miała pojawić się
w PUP jako pracodawca. Takie podejście zdaje egzamin.
Dyrekcja PUP podkreślają potrzebę zmiany paradygmatu postrzegania urzędów pracy przez pryzmat tylko ewidencji bezrobotnych
oraz postrzegania osób objętych tą ewidencją jako mniej atrakcyjnych na rynku pracy. Samo wyodrębnienie CAZ ze struktury
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powiatowego urzędu pracy nie jest działaniem silnie sprzyjającym
zmianie stereotypów postrzegania osób szukających pracy z pomocą
PUP. CAZ w Ostrowie Wielkopolskim dąży do stania się konkurencyjnym wobec agencji zatrudnienia, oferując bezpłatne usługi
rekrutacyjne przy wysokiej specjalizacji oferty. Dyrekcja podkreśla
znaczenie marketingu usług publicznych służb zatrudnienia. Ostrowski
CAZ stara się promować swoje usługi, ale ugruntowana jeszcze w latach
dziewięćdziesiątych XX w. opinia o urzędach pracy sprawia, że
nie jest łatwo przełamać stereotypy i wielu pracodawców ma wciąż
ograniczone zaufanie do służb zatrudnienia. Jednym z narzędzi budowania wizerunku PUP i promowania jego oferty jest
biuletyn „Panorama Rynku Pracy” wydawany przez PUP od 2009 r.
w cyklu średnio półrocznym:
http://www.pup.ostrowwlkp.pl/powiatowy_urzad_pracy/raporty_pup.html
Ponieważ gospodarkę na terenie powiatu tworzą głównie mikro- i małe
przedsiębiorstwa, CAZ, wychodząc z założenia, że klient szukający
pracy niekoniecznie musi ją podjąć na terenie powiatu, stara się
docierać do nowoczesnych pracodawców i dużych firm, prowadząc
m.in. aktywny marketing wśród pracodawców i oferując innowacyjne
rozwiązania, których przykłady prezentujemy poniżej:
Mini-giełda pracy
Wraz z rozpoczęciem budowy centrum handlowego Ostrovia, pośrednicy
CAZ prowadzili aktywny marketing usług CAZ wśród firm planujących
wynajem powierzchni handlowych. Efektem tych działań była organizacja pierwszej mini-giełdy pracy, na której pracodawcom (największym
była sieć handlowa Smyk) zaprezentowali się już starannie wyselekcjonowani przez pośredników kandydaci na pracowników. Przedstawicielka
sieci Smyk była pod dużym wrażeniem profesjonalizmu tak przeprowadzonej wstępnego doboru kandydatów, ich kwalifikacji, dopasowania
do wymagań pracodawcy oraz motywacji do pracy.
SMS-owy system powiadomień
W PUP w Ostrowie Wielkopolskim wprowadzono SMS-owy system powiadomień (nazywany przez pracowników „SMS-owym przypominaczem”)
o terminach wizyty, pilotażowo wykorzystany również w powiadamianiu o targach pracy. Przy rejestracji osoba bezrobotna składa deklarację, czy życzy sobie otrzymywać wiadomości SMS przypominające
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(z jednodniowym wyprzedzeniem) o zbliżającym się terminie wizyty.
Obsługą systemu zajmują się pracownicy PUP. W każdej chwili osoba
otrzymująca sms ma prawo zrezygnować z możliwości korzystania
z tej usługi. Dzięki wprowadzeniu usługi SMS-owych powiadomień
liczba osób, które na czas nie potwierdzały gotowości do pracy spadła
z ok. 400 do ok. 100.
Przed organizacją tegorocznych targów pracy SMS-y zostały wysłane do
wszystkich osób bezrobotnych, które zgodziły się na taką formę komunikacji. Wartością dodaną wprowadzenia systemu SMS-owych powiadomień jest pozyskanie numerów telefonów chętnych osób bezrobotnych,
co umożliwia pośrednikom kontaktowanie się z tymi osobami w sytuacji
pojawienia się odpowiadającej ich kwalifikacjom oferty pracy.
4.6.4 Zatrudnienie
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim pracuje
78 osób, z czego w CAZ 26 (w większości kobiety, mężczyzn
jest w całym PUP zatrudnionych trzech). CAZ ma 13,67 etatów
pośredników pracy, 7 doradców, 2 specjalistów rozwoju zawodowego i 3 liderów klubu pracy, a 0,33 etatu jest przeznaczona na stanowisko specjalisty ds. ewidencji i świadczeń. Najwięcej jest w CAZ,
jak i w samym PUP, pracowników ze stażem pracy dłuższym niż
10 lat (34 ogółem, 10 w CAZ), w wieku 25-34 lata (30 w PUP,
z czego 12 w CAZ). Wszyscy pracownicy CAZ, poza siedmiorgiem
z cztern stu pośredników, mają wykształcenie wyższe (2 pośredników
ma wykształcenie średnie ogólnokształcące, a 5 – policealne i średnie zawodowe). CAZ ma minimalną liczbę specjalistów ds. rozwoju
zawodowego czyli zajmujących się szkoleniami. Zdaniem dyrekcji
obecnie bardziej potrzebni są pośrednicy pracy. Z budżetu finansowanych jest 51 etatów.
Kierownictwo dąży do wszechstronnego przygotowania pracowników do pracy praktycznie na każdym stanowisku. Pracownicy bywają
przenoszeni na okres trzech miesięcy na równorzędne stanowiska
w innym dziale. Merytoryczne szkolenia pracowników finansowane są
ze środków Funduszu Pracy.
Paradoksalnie, specyficzny rynek pracy w powiecie ostrowskim, na którym dominują mikro- i małe firmy jest atutem pod takim względem,
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że wysoko wykwalifikowana kadra CAZ nie ma, potocznie mówiąc,
dokąd „uciec”. Nie ma tu sieciowych agencji zatrudnienia, w których praca mogłaby stanowić pokusę dla pośredników i doradców.
Jednak kwestia utrzymania zatrudnienia na obecnym poziomie pozostaje niewiadomą z powodu wyczerpania się wraz z końcem 2013 roku
środków z Poddziałania 6.1.2 PO KL na finansowanie pracowników
PSZ, z którego obecnie finansowane jest zatrudnienie 5 pośredników
i 4 doradców. Liczba pracowników urzędu już się zmniejsza, a dyrektorka nie wyklucza, że w bieżącym roku również może dojść do redukcji
zatrudnienia, jeśli nie będzie środków na przedłużenie umów osobom
zatrudnionym na czas określony. Pracowników jest zbyt mało nawet
teraz, bo jeżeli na jednego pośrednika przypada 500 osób bezrobotnych, a na doradcę – 950, to rodzi to pytanie o ilość czasu możliwego
do poświęcenia jednej osobie i jakość pracy możliwej do wykonania
z jednym klientem.
Problemem są również niskie wynagrodzenia pracowników, które
w świetle skali wyzwań, problemów, np. z trudnymi klientami, jest mało
motywacyjne. Zdaniem kierownictwa pożądane byłoby również zatrudnienie na odrębnym etacie psychologa z uprawnieniami do przeprowadzania i interpretacji testów psychologicznych, niezbędnego również
w sytuacjach, gdy doradca ocenia, że danemu klientowi potrzebne jest
wsparcie psychologiczne. Obecnie badania psychologiczne dla klientów
mieszkających na obszarach wiejskich odbywają się w siedzibie CAZ,
do którego przyjeżdża psycholog z Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej.
Certyfikat „Urząd przyjazny”
9 lipca 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
uzyskał certyfikat „Urząd przyjazny”. Jest jednym z 30 w Polsce (wg
informacji kierownictwa PUP i CAZ) powiatowym urzędem pracy posiadającym taki certyfikat. Starania o jego pozyskanie PUP rozpoczął
w marcu 2012 r. audytem przeprowadzonym przez firmę certyfikującą bit Polska sp. z o.o., obejmującym wszechstronne badania urzędu
m.in. metodą „tajemniczy klient”. W  efekcie audytu zdiagnozowano
potrzeby szkoleniowe pracowników i przeprowadzono ich szkolenia
w takich tematach jak: obsługa klienta, komunikacja interpersonalna,
marketing, którymi objęto 60 pracowników. Certyfikat jest ważny przez
rok, po którego upływie PUP będzie się ubiegał o utrzymanie statusu
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„Urzędu przyjaznego”. Cały proces certyfikacji, łącznie ze szkoleniami,
został sfinansowany z Funduszu Pracy. Wartością dodaną audytu
poprzedzającego przyznanie certyfikatu było zdiagnozowanie mocnych
stron urzędu oraz obszarów do rozwoju. Jak podkreśla kierownik
CAZ, ideą Centrum i całego urzędu jest stałe doskonalenie. Kadra ma
świadomość popełniania błędów – np. w relacjach z trudnym klientem,
dlatego ważne było ich zdiagnozowanie, a następnie skorygowanie,
czemu służyły zrealizowane po audycie szkolenia.
4.6.5 Organizacja pracy w CAZ
Wszystkie zadania aktywizujące zaczynają i kończą się na pośrednictwie
pracy. Pośrednik pracy decyduje o ścieżce postępowania klienta nie tylko
w CAZ ale i w urzędzie.
Po rozpoznaniu sytuacji zawodowej klienta pośrednik pracy kwalifikuje klienta do objęcia pośrednictwem pracy, inną podstawową usługą
rynku pracy lub - w przypadku braku gotowości do podjęcia pracy,
wyjazdu lub czasowej niezdolności do podjęcia pracy przekazuje sprawę
do pionu działań ewidencyjnych. W  przypadku pozostawania nadal
w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy klient ponownie trafia do pracownika ostatnio prowadzącego klienta, tj. najczęściej
pośrednika pracy lub innego np. doradcy zawodowego, jeśli ten kierował klienta do pionu działań ewidencyjnych. Pośrednik pracy ustala
z klientem sposób dalszego postępowania – pozyskuje informację o aktualnej sytuacji osoby zarejestrowanej, ustala jej oczekiwania dotyczące pomocy udzielanej przez urząd pracy, przedstawia
propozycję odpowiedniego zatrudnienia, przekazuje informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy, informuje o możliwościach samodzielnego poszukiwania pracy, a w przypadku braku odpowiedniej propozycji
pracy - proponuje możliwość skorzystania z poradnictwa zawodowego.
Po objęciu poradnictwem zawodowym pośrednik otrzymuje informację zwrotną zamieszczoną w karcie rejestracyjnej klienta opisującą
zainteresowania, predyspozycje, kompetencje klienta, uwarunkowania społeczne, zdrowotne, ekonomiczne, działania podjęte przez
doradcę zawodowego i zalecenia co do dalszego sposobu postępowania
z klientem, uwzględniające potrzebę włączenia lidera klubu pracy lub
specjalisty ds. rozwoju zawodowego.
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4.6.5.1 W jaki sposób informacja o kliencie „idzie”
		
za klientem
Po rozpoznaniu sytuacji klienta informacje o nim przekazywane są
w różny sposób: z wykorzystaniem systemu Syriusz, pisemnych informacji w dokumentacji klienta, osobistych konsultacji pracowników.
Może to wyglądać następująco:
1. Zmiana i odnotowanie informacji w systemie komputerowym
Syriusz, odnotowanie w dokumentacji osoby zarejestrowanej,
a następnie poprzez przekazanie karty rejestracyjnej
i skierowanie klienta do konkretnego pracownika przejmującego sprawę.
2. Zmiana i odnotowanie informacji w systemie komputerowym
Syriusz, odnotowanie w dokumentacji osoby zarejestrowanej, a następnie poprzez przekazanie karty rejestracyjnej,
skierowanie klienta do konkretnego pracownika i osobiste
przekazanie
przez
pośrednika/lidera/doradcy/specjalisty
ds. rozwoju zawodowego istoty problemu klienta.
3. Zmiana i odnotowanie informacji w systemie komputerowym Syriusz, w tym zamieszczenie informacji o kliencie
w zakładce Opinie, odnotowanie w dokumentacji osoby
zarejestrowanej, a następnie poprzez przekazanie karty
rejestracyjnej i skierowanie klienta do konkretnego
pracownika.
4.6.5.2 Organizacja pracy pośredników
Praca pośredników w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowana jest dwutorowo. Jedna grupa pośredników odpowiedzialna jest za pozyskiwanie
i bieżące kontakty z pracodawcami, informacje na temat funkcjonowania
urzędu i oferowanych usług oraz pozyskiwanie informacji o rynku pracy.
Druga grupa pośredników odpowiedzialna jest za dystrybucję ofert
pracy i bieżące kontakty z klientami. Ta grupa pośredników w oparciu
o wiedzę o osobach obsługiwanych przez urząd współdziałając z doradcami zawodowymi i liderami klubu pracy dokonuje kojarzenia kandydatów na konkretne miejsca pracy.
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4.6.5.3 Powiązanie pośrednictwa i poradnictwa 		
		
zawodowego oraz powiązanie usług 			
		
i instrumentów
Powiązanie usług następuje przez działalność zespołów zadaniowych,
które na stałe składają się z pośrednika pracy i doradcy zawodowego
pracujących w jednym pomieszczeniu i obsługujących konkretną grupę
bezrobotnych. Pośrednicy i doradcy obsługują i aktywizują bezrobotnych z konkretnej gminy lub miasta. W przypadkach włączenia innych
usług zespół poszerza się o lidera klubu pracy i specjalistę ds. rozwoju
zawodowego. Zespół aktywizując bezrobotnych posiadających wysoką
motywację do pracy, premiując te osoby w pierwszej kolejności
korzysta z ofert subsydiowanych i w ten sposób kierując na staże,
przekazując informacje o posiadanych środkach na rozpoczęcie
działalności gospodarczej czy szkolenia zawodowe dokonuje
powiązania usług i instrumentów rynku pracy.
Wyodrębniony w strukturze urzędu CAZ jest pionem nakierowanym
na kompleksową obsługę klientów, w której realizowane są zarówno
usługi jak i instrumenty rynku pracy.
4.6.6 Efekty utworzenia CAZ – korzyści i ograniczenia
Zarówno pracownicy, jak i dyrekcja odbierają utworzenie CAZ
pozytywnie, choć w przypadku funkcjonowania PUP w Ostrowie
Wielkopolskim wiele to nie zmieniło. Na stanowiska kluczowe przesunięto pracowników już wcześniej zatrudnionych w PUP, podobnie było
z już zatrudnionymi doradcami, których objęła struktura CAZ.
Zasługą wyodrębnienia CAZ jest natomiast z pewnością lepszy kontakt
pośredników z klientem i – pomimo ograniczeń wynikających z niedoborów kadrowych - wzrost ilości czasu poświęcanego przez pracowników kluczowych klientom PUP. Mniejszy kontakt z bezrobotnym ma też
obecnie ewidencja. Dyrekcja podkreśla, że warunki lokalowe i finansowe,
którymi dysponuje CAZ, pozwalają na realizację wymaganych
standardów minimum. Nie chcą jednak musieć się ograniczać do tego
minimum, bo potrzeby rynku są większe.
Wśród korzyści wynikających z wyodrębnienia CAZ kierownictwo PUP
i pracownicy CAZ wymieniają:
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• skrócenie ścieżki doradztwa i pośrednictwa – wcześniej doradcy podlegali wydziałowi rynku pracy, zaś pośrednicy –
ewidencji i świadczeń, co utrudniało efektywną współpracę
i bieżącą wymianę informacji. Zintegrowanie doradców
i pośredników w ramach CAZ wyeliminowało ten problem ścieżka komunikacji, a co za tym idzie wsparcia dla klientów
uległa skróceniu i przyśpieszeniu,
• poprawę relacji interpersonalnych między pracownikami
głównie dzięki udrożnieniu i poprawie komunikacji – w CAZ
organizowane są cotygodniowe zebrania o charakterze
burzy mózgów, podczas których wypracowywane są pomysły
nowych działań i plany ich realizacji.
Usprawnienia z zakresu organizacji pracy nie zastąpią też realizacji konkretnych, twardych potrzeb, jak wspomniana poczekalnia dla bezrobotnych, parking i recepcja, a przede wszystkim większe środki na aktywne
formy zatrudnienia, gdyż realizacja instrumentów rynku pracy jest
uzależniona od limitów środków oraz wyłączenie ubezpieczeń
społecznych z zadań PUP i przeniesienie ich na ośrodki pomocy
społecznej. Pozwoliłoby to na skoncentrowanie się na działaniach
z zakresu pośrednictwa i zwiększyło ich efektywność poprzez wyłączenie z działań pracowników PUP osób niezainteresowanych podjęciem
pracy i rejestrujących się w PUP tylko z potrzeby posiadania ubezpieczenia. Jak podkreśla dyrektor PUP, wszelkie ustawowe ograniczanie biurokracji nie zda się na nic tak długo, jak długo ośrodki pomocy społecznej
będą przysyłać swoich klientów do PUP po zaświadczenia o prowadzonej
aktywizacji. Jak już wspomniano, osoby niezainteresowane aktywizacją
i pozostające w ewidencji tylko ze względu na posiadanie ubezpieczenia są najtrudniejszą kategorią klientów, a sytuacje, w których tracą
status osoby bezrobotnej wyzwalają w nich negatywne emocje, często
skierowane przeciw przekazującemu decyzję pracownikowi PUP.

4.6.6.1 Współpraca z pracodawcami
Dyrekcja PUP podkreśla również, że praca lidera klubu pracy i doradcy
bez pośrednictwa nie daje efektów. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 19 grudnia 2008 r.
zwolniła pracodawców z obowiązku powiadamiania PUP o wolnych
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miejscach pracy, w związku z czym urzędy nie mają wiedzy o wszystkich
ofertach i żeby móc je pozyskać z rynku potrzebne jest pośrednictwo
zewnętrzne. Atrakcyjność oferty PUP wobec pracodawców podniosłaby
możliwość oferowania pakietu usługi wraz z instrumentami.
Pracodawcy chcieliby, aby ich zapotrzebowanie np. na stażystę było
realizowane jak najszybciej, bez konieczności wypełniania skomplikowanych wniosków. Wizja wypełnienia wielu dokumentów, w tym
podania informacji, których pracodawcy często nie chcą ujawniać, bywa
dla nich zniechęcająca. Pracownicy CAZ w Ostrowie Wielkopolskim
starają się ułatwić pracodawcom przejście ścieżki biurokratycznej
i pomagają w wypełnieniu dokumentów.
W  kontekście efektywności instrumentów takich jak jednorazowe
wsparcie na założenie działalności gospodarczej, problemem
bywa kwestia zabezpieczenia środków na rozpoczęcie działalności,
gdy osoba bezrobotna ma bardzo dobry pomysł na firmę, a nie ma
możliwości zabezpieczenia środków, co eliminuje ją z możliwości
ubiegania się o wsparcie finansowe. PUP prowadzi stały, bez
ogłaszania terminów konkursów, nabór wniosków o ww. wsparcie.
Wnioski są oceniane w trybie ciągłym i dofinansowywane w miarę
dostępności środków. Osoby, które nie uzyskały dofinansowania
w pierwszym terminie są o tym informowane i pytane o zgodę na
udział w kolejnej rundzie oceny i dofinansowania, dzięki czemu nie
muszą drugi raz wypełniać wniosku i nie ma obaw, że przeoczą termin
ich naboru. Kwotę dofinansowania na bieżący rok (2012) Powiatowa
Rada Zatrudnienia określiła na poziomie 18 tys. zł.
Dążąc do zapewnienia wysokiej efektywności zatrudnieniowej
w zakresie zawierania umów stażowych z pracodawcami w ramach
realizowanego od pięciu lat rok projektu systemowego „Równe
szanse”, w 2012 roku silniej skoncentrowanego na wsparciu
grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy (długotrwale bezrobotnych, osób w wieku przedemerytalnym 50+, niepełnosprawnych, osób do 25 roku życia oraz osób bez
wykształcenia średniego) przyjęto, że na pozytywną ocenę wniosków w sprawie zorganizowania stażu mogą liczyć ci pracodawcy,
którzy będą gwarantować osobom bezrobotnym podjęcie pracy po
zakończeniu stażu. W  umowach o staż zawarto dobrowolny zapis
o zatrudnieniu pracownika po zakończeniu stażu na minimum okres
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równy długości stażu. Wprowadziło to element konkursowy w ubieganiu się przez pracodawców o stażystów i pozwoliło zweryfikować
pracodawców, dla których korzystanie ze stażystów było sposobem na
stałe dofinansowanie miejsca pracy.
PUP w Ostrowie Wielkopolskim organizuje również targi pracy,
ale tylko wówczas, gdy ma pewność, że wezmą w nich udział
wystawcy oferujący miejsca pracy. Pod tym kątem prowadzone jest
rozeznanie wśród pracodawców. W 2011 r. zainteresowanie pracodawców udziałem w targach było umiarkowane, w 2012 r. – większe i targi odbyły się w marcu.

4.6.7 Relacje z otoczeniem
CAZ jest otwarty na szeroko rozumianą współpracę z podmiotami
zewnętrznymi, np. projektodawcami Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Wiele projektów EFS wymaga wkładu finansowego, którego
PUP nie może zabezpieczyć, więc wspiera inne instytucje i firmy, które
realizują projekty PO KL, organizując dla nich np. spotkania z osobami bezrobotnymi na terenie urzędu. Salę na spotkanie Dyrekcja PUP
udostępnia projektodawcy nieodpłatnie. Pracownicy CAZ zapraszają na te spotkania osoby potencjalnie zainteresowane, informują
o projektach podczas wizyt u pośredników. Jeśli są to osoby z prawem do zasiłku, który mogłyby utracić w związku z przystąpieniem
do projektu, są o tym informowane i mają prawo wyboru – bez konsekwencji - czy zostać „na zasiłku” z PUP, czy z niego zrezygnować na
rzecz udziału w danym projekcie. Problemem przy tej współpracy bywa
tylko to, że projektodawcy często kontaktują się z PUP zbyt późno,
gdy istnieje obawa, że nie zrekrutują założonej liczby uczestników
projektu. Bardziej doświadczeni projektodawcy już na etapie
sporządzania wniosku na konkurs PO KL konsultują się z CAZ
w zakresie grupy docelowej i możliwości pozyskania beneficjentów
ostatecznych projektu.
PUP współpracuje m.in. z OHP w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie
pomocy osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy,
korzystającym lub wykazującym chęci skorzystania z usług pośrednictwa pracy świadczonych przez Punkt Pośrednictwa Pracy, a także
z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim,
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Przygodzicach, Sieroszewicach, Raszkowie, Nowych Skalmierzycach,
Odolanowie i Sośniach. Porozumienia ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy
Społecznej zostały podpisane 20.06.2009 r. na czas nieokreślony.
Ich celem jest sprawna wymiana informacji dotyczącej osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
w Ostrowie Wielkopolskim i korzystających jednocześnie z pomocy
Ośrodków Pomocy Społecznej. Wobec takich osób podejmowane były
i są działania aktywizacyjne mające na celu zapewnienie im optymalnych możliwości aktywizacji poprzez udział w kontrakcie socjalnym,
indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, indywidualnym programie zatrudnienia
socjalnego.
Po wyodrębnieniu CAZ liczba instytucji współpracujących z PUP
znacząco wzrosła. I  tak liczba agencji zatrudnienia zwiększyła się
z 5 do10, organizacji pozarządowych zajmujących się bezrobociem –
z 4 do 14, instytucji pomocy społecznej z 8 do 9, instytucji edukacyjnych z 3 do 15 oraz nowo utworzonych, nieistniejących wcześniej
podmiotów ekonomii społecznej (z 0 do 5). Bez zmian pozostała liczba
współpracujących organizacji pracodawców (5), zmalała zaś liczba
organizacji pracobiorców (z 8 do 5).
Kierownictwo urzędu podkreśla, że gdyby nie nastąpiło wyodrębnienie CAZ, to przedstawione w niniejszym opracowaniu przedsięwzięcia,
przynajmniej w większości, również byłyby realizowane. Utworzenie
CAZ pomogło w wielu kwestiach, m.in. wizerunkowych, ale kluczowe
problemy - wielkość środków finansowych m.in. na instrumenty rynku
pracy, liczba etatów, wynagrodzenia oraz problem powiązanie statusu
bezrobotnego ze składką na ubezpieczenie zdrowotne – pozostały
nierozwiązane.
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4.7 Powiat krakowski
4.7.1 Rys powiatu
Powiat krakowski położony jest
w
województwie
małopolskim.
W  jego skład wchodzi pięć miast:
Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne oraz 17 gmin,
z czego pięć to gminy miejsko – wiejskie: Krzeszowice, Skała, Skawina,
Słomniki, Świątniki Górne, a 12
to gminy wiejskie: Czernichów,
Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice,
Jerzmanowice-Przeginia,
Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice,
Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś,
Zabierzów, Zielonki.
W czerwcu 2012 roku, powiat krakowski ziemski był jednym z powiatów w województwie, w którym występuje najniższa stopa bezrobocia
– wynosiła ona 10,3%. Wskaźnik ten był niższy od wskaźnika dla województwa małopolskiego (10,5) i dla całego kraju (12,4). Taka sytuacja (z niewielkimi wahaniami) jest charakterystyczna dla tego powiatu
i z tego względu powiat krakowski został zakwalifikowany do obszarów
o umiarkowanej sytuacji na rynku pracy.
UPPK obsługuje ok. 9 tys. bezrobotnych. Bezrobocie powiatu
krakowskiego cechuje bardzo wysoki udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi (ok. 77%), bardzo wysoki odsetek osób, które klasyfikuje
się do różnego typu grup będących w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy (aż ok. 90%), długotrwałe bezrobocie - blisko połowa
bezrobotnych (ok. 48%) figuruje w rejestrze łącznie przez okres ponad
12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, prawie co piąty bezrobotny to osoba
przed ukończeniem 25 r.ż. (22%), albo osoba powyżej 50 r.ż. (21%),
ponad 51% bezrobotnych posiada wykształcenie niższe niż średnie,
a aż ok. 30% nie posiada kwalifikacji zawodowych.
Powyższa charakterystyka wskazuje na to, że UPPK, choć działa w umiarkowanie dobrych warunkach zewnętrznych (rynek pracy i potencjał rozwojowy regionu), to zajmuje się bardzo trudną grupą bezrobotnych.
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Stosunkowo niska stopa bezrobocia w regionie krakowskim wiązana
jest z faktem, że region uchodzi za „dolinę usług”, a większość osób
pracuje w sektorze usług. Dzięki ustanowieniu Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i – w ślad za tym – Krakowskiego Parku
Technologicznego, zmienił charakter i obraz regionu, ze zdominowanego niegdyś przez przemysł ciężki na region kojarzony z branżą
high–tech oraz sektorem usług SSC/BPO10. Liczba podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu krakowskiego
wynosi ogółem ponad 15 tys.
Pomimo dominacji stolicy regionu pod względem liczby inwestycji,
to inwestycje pojawiły się także w powiatach sąsiadujących
z Krakowem, w tym przede wszystkim w powiatach wielickim,
chrzanowskim i krakowskim ziemskim. Na obszarze działania UPPK
miejsca pracy także najłatwiej pozyskać w branżach usługowej
i handlowej. Prognozy rozwoju rynku pracodawców koncentrują się
wokół rozwoju usług, handlu oraz gastronomii. Bardzo istotne znaczenie dla rozwoju powiatu krakowskiego mają też walory przyrodniczoturystyczne, które stwarzają dogodne warunki dla rozwoju kolejnych
inwestycji usługowych.
4.7.2 Kilka słów o historii
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego (UPPK) zaczął swoją działalność
1 lutego 2000 r. Wcześniej obsługę bezrobotnych i realizację zadań
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu prowadził
Powiatowy Urząd Pracy w Krakowie, który obejmował swoimi działaniami obszar Gminy Kraków (miasto na prawach powiatu) oraz obszar
powiatu krakowskiego.
Na mocy porozumienia pomiędzy Miastem Kraków a powiatem
krakowskim, zawartego w dniu 30 grudnia 1999 r., Wojewoda
Małopolski w dniu 14 stycznia 2000 r. wydał decyzję w sprawie
podziału Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie na:
• Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, obejmujący swoją
właściwością obszar Gminy Kraków
oraz
10 Shared Services Centers/Business Process Outsourcing - sektor usług biznesowych.
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• Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, obejmujący swoją
właściwością obszar powiatu krakowskiego.
Powiat krakowski zlokalizowany jest w zachodniej części województwa
małopolskiego. Powierzchnia powiatu wynosi 1229,62 km2, co zajmuje
ponad 8% powierzchni województwa małopolskiego. Powiat krakowski
ziemski zamieszkiwany jest przez ok. 290 tys. osób, co stanowi około
9% mieszkańców Małopolski.
Obszarem działania UPPK jest powiat krakowski, na którego terenie
znajduje się 5 miast: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki i Świątniki
Górne oraz 17 gmin: Czernichów, Igołomia - Wawrzeńczyce,
Iwanowice, Jerzmanowice - Przeginia, Kocmyrzów - Luborzyca,
Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Słomniki,
Sułoszowa, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

4.7.3 Organizacja pracy w CAZ
Specyfika UPPK polega na tym, że urząd działa w czterech
lokalizacjach. Siedziba UPPK (Oddział Kraków) mieści się w Krakowie,
a trzy podległe filie UPPK mają swoje siedziby w Krzeszowicach,
Skawinie i Słomnikach.
Oddział UPPK w Krakowie obsługuje mieszkańców gmin: Liszki, Wielka
Wieś, Zielonki, Świątniki Górne, Igołomia-Wawrzeńczyce, Czernichów;
Filia urzędu w Krzeszowicach obsługuje mieszkańców gmin:
Krzeszowice, Jerzmanowice-Przeginia, Zabierzów; Filia urzędu
w Skawinie obsługuje mieszkańców gmin: Skawina, Mogilany, a Filia
Urzędu w Słomnikach obsługuje mieszkańców gmin: Słomniki,
Skała, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Sułoszowa.
UPPK prowadzi jednak wyłączną obsługę mieszkańców powiatu
krakowskiego w zakresie ustalania uprawnień do zasiłku dla
bezrobotnych (Wydział Ewidencji i Świadczeń) oraz w zakresie
przyznawania pomocy publicznej (Centrum Aktywizacji Zawodowej).
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4.7.3.1 Centrum Aktywizacji Zawodowej w UPPK

Centrum Aktywizacji Zawodowej w UPPK rozpoczęło
swoją działalność 1 stycznia 2010 roku jako jeden
z wydziałów urzędu. Ponadto w ramach CAZ działają
trzy ośrodki zamiejscowe CAZ w Krzeszowicach,
Skawinie i w Słomnikach11.

Schemat 3. Umiejscowienie CAZ w strukturze organizacyjnej UPPK

DYREKTOR UPPK
Zamiejscowy ośrodek CAZ
Filia w Krzeszowicach

Zastępca Dyrektora

Zamiejscowy ośrodek CAZ
Filia w Skawinie

Biuro Organizacyjne Urzędu

Zamiejscowy ośrodek CAZ
Filia w Słomnikach

Wydział Ewidencji
i Świadczeń

Dział
Administracji
i Logistyki

Wydział
Finansowy

Dział
Nadzoru
Świadczeń

Dział
Prawny

Wydział Centrum
Aktywizacji
Zawodowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów UPPK w Krakowie

W  związku ze zmianami organizacyjnymi, UPPK musiał wdrożyć nie
tylko zmiany natury organizacyjno – formalnej, ale również zmiany
w samej siedzibie. Prace adaptacyjne przebiegały etapowo i zakończyły się w sierpniu 2010 roku. CAZ został ulokowany w siedzibie przy
ul. Mazowieckiej 21 w Krakowie.

11 Regulamin organizacyjny UPPK. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2011 Dyrektora Urzędu
Pracy Powiatu Krakowskiego z dnia 28 marca 2011 roku.
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Zdjęcie 22. Wejście do siedziby UPPK

Źródło: WYG/PSDB

Pomieszczenia CAZ mieszczą się na dwóch piętrach. Na IX piętrze
mieszczą się pracownicy obsługujący osoby zarejestrowane w UPPK,
których nazwiska zaczynają się od litery A  do litery Ł; natomiast
na II piętrze obsługiwane są osoby, których nazwiska zaczynają się od
litery M do Ż. Takie rozwiązanie zapewnia podział osób bezrobotnych
na dwie grupy o podobnej liczebności.
Zdjęcie 23. Sala obsługi klienta w UPPK

Źródło: WYG/PSDB
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Obsługę klientów zorganizowano na tzw. otwartej przestrzeni
(openspace), na której pracują pracownicy zaangażowani w aktywizację osób bezrobotnych, w tym pośrednicy pracy i doradcy zawodowi.
Celem zachowania poufności prowadzonych rozmów, każdy z pracowników dysponuje stanowiskiem typu box, dzięki czemu mają wgląd
w sytuację na sali, w szczególności liczbę oczekujących na obsługę
klientów (niezależnie od elektronicznego systemu kolejkowego) oraz
możliwość skierowania klienta do innego specjalisty w miarę wystąpienia takiej potrzeby (np. skierowanie klienta do doradcy zawodowego).
Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mają też możliwość podjęcia
natychmiastowej współpracy. Pracownicy, których zapytano o funkcjonalność tego rozwiązania potwierdzili, że praca na otwartej przestrzeni
(nie w zamkniętych pokojach) sprzyja nie tylko sprawniejszej obsłudze
klienta, ale przede wszystkim pozwala na lepszą integrację pomiędzy
wszystkimi specjalistami i lepsze zrozumienie realizowanych przez nich
działań.
CAZ w UPPK dysponuje pomieszczeniami umożliwiającymi prowadzenie spotkań grupowych.
Zdjęcie 24. Sala spotkań w UPPK

Źródło: UPPK Kraków 			

Zdjęcie 25. Sala do zajęć grupowych w UPPK

Źródło: WYG/PSDB
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Zdjęcie 26. Pomieszczenie doradcy zawodowego

Źródło: UPPK Kraków

Pomimo tego, że UPPK dysponuje warunkami lokalowymi, których nie
można zaliczyć do komfortowych (np. zlokalizowanie CAZ na dwóch
odległych piętrach), to należy stwierdzić, że w ramach posiadanych
możliwości lokalowych są one urządzone estetycznie (jasna kolorystyka) i praktycznie (w tym z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).
Pracownicy mają swobodny dostęp do niezbędnych urządzeń
biurowych (komputerów z dostępem do Internetu, drukarek,
kserokopiarek itp.), a także do sprzętu audiowizualnego na potrzeby
organizacji spotkań grupowych.
4.7.3.2 Działania CAZ
Od samego początku wyodrębnienia CAZ w UPPK usługi rynku pracy
realizowane były przy wsparciu instrumentów rynku pracy, stąd
w ramach CAZ wyodrębniono dwa działy:
Dział Usług Rynku Pracy w skład, którego wchodzą:
a) Sekcja ds. Pośrednictwa Pracy,
b) Biuro Kształcenia Ustawicznego,
c) Sekcja ds. Planowania i Rozwoju Kariery;
oraz
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Dział Instrumentów Rynku Pracy w skład, którego wchodzą:
a) Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości12,
b) Biuro Pomocy Publicznej,
c) Sekcja organizacji staży i nabywania umiejętności;
W Sekcji ds. pośrednictwa pracy działania z zakresu pośrednictwa pracy prowadzi się dwutorowo, tzn. zarówno świadczy się pomoc
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, jak i wobec pracodawców, którym pomaga się
znaleźć odpowiednich pracowników. Pośrednicy pracy odpowiedzialni
za pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców, nawiązują i utrzymują współpracę z pracodawcami oraz prowadzą natychmiastową
dystrybucję ofert wśród osób poszukujących zatrudnienia. Pracodawcy
mogą zgłosić ofertę miejsca pracy poprzez stronę internetową, na
której znajduje się formularz zgłoszeniowy (po przyjęciu zgłoszenia,
pracownik UPPK kontaktuje się telefonicznie z pracodawcą w celu
potwierdzenia / uzupełniania danych podanych w formularzu).
Rysunek 3. Elektroniczny formularz zgłoszenia oferty pracy

Źródło: UPPK Kraków

Działania marketingowe Sekcji ds. pośrednictwa pracy są skoordynowane z innymi sekcjami urzędu, szczególnie z Sekcją ds. planowania
i rozwoju kariery, Sekcją ds. Organizacji Staży oraz Biurem Kształcenia
Ustawicznego. Taka współpraca pozwala na wyłanianie grup
12 Nazwa „Biuro” ma charakter wyłącznie umowny, ponieważ nie są to wyodrębnione komórki
organizacyjne w urzędzie. Chodzi raczej o to, aby osoba zainteresowana z łatwością trafiała do
pracowników kompleksowo zajmujących się daną problematyką.
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pracodawców, z którymi w danym miesiącu planowane jest nawiązanie
współpracy.
Z kolei Biuro Kształcenia Ustawicznego zajmuje się całością spraw
związanych z nabywaniem lub uzupełnianiem kwalifikacji zawodowych
osób bezrobotnych, tj.: organizacją i realizacją szkoleń, finansowaniem
kosztów studiów podyplomowych, finansowaniem kosztów egzaminu/
licencji, udzielaniem pożyczek szkoleniowych, organizowaniem przygotowań zawodowych dorosłych, finansowaniem stypendiów z tytułu
kontynuowania nauki.
Sekcja ds. planowania i rozwoju kariery realizuje zadania z zakresu
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy. W ramach sekcji działa Zespół ds.
oceny i diagnozy predyspozycji psychofizycznych. W zespole tym
pracują psychologowie, którzy w wybranych terminach pracują także
w filiach UPPK.
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się pomocą osobom
bezrobotnym w rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz promocją
przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy. Pracownicy biura zajmują
się pełną obsługą zainteresowanego od momentu złożenia wniosku
o zamiarze podjęcia działalności do pełnego rozliczenia otrzymanej
dotacji. UPPK przyjął w tym zakresie procedurę.
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Rysunek 4. Procedura przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności
ANKIETA o zamiarze podjęcia
działalności gospodarczej
KONTAKT z Biurem Rozwoju Przedsiębiorczości
(spotkanie z trenerem Przedsiębiorczości)
pozytywna ocena
zamierzenia gospodarczego

SZKOLENIE przygotowujące
do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej – BIZNESPLAN
działalności firmy
pozytywna ocena zamierzenia
gospodarczego

PORADNICTWO INDYWIDUALNE
(testy predyspozycji zawodowych)

negatywna ocena
zamierzenia gospodarczego

PORADNICTWO GRUPOWE
(Zajęcia warsztatowe, grupowa
informacja zawodowa)

negatywna ocena zamierzenia
gospodarczego

WNIOSEK o przyznanie środków na
podjęcie działalności gospodarczej

OCENA FORMALNA wniosku
negatywna ocena
zamierzenia gospodarczego

Zakończenie procedury

OCENA MERYTORYCZNA
INDYWIDUALNA PREZENTACJA
ZAMIERZENIA GOSPODARCZEGO

KONTRAKTACJA UMOWY

Rozliczenie wydatków - PROTOKÓŁ

MONITORING 12 m-cy

CAŁKOWITE ROZLICZENIE
otrzymanej pomocy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów UPPK Kraków

Biuro Pomocy Publicznej zajmuje się pełną obsługą pracodawców
korzystających z pomocy urzędu. Do zadań biura należy m.in.:
• weryfikacja wniosków złożonych na poszczególne formy,
• pomoc w doborze kandydatów do pracodawców,
• udzielanie pomocy publicznej (zawieranie i realizacja
umów),
• organizacja spotkań z kandydatami do pracy
i przedsiębiorcami,
• monitoring przyznanej pomocy,
• kampania informacyjna i promocja przedsiębiorców
z terenu powiatu.
Biuro Pomocy Publicznej inicjuje, organizuje i finansuje instrumenty
rynku pracy (kompleksowo dla całego UPPK: prace interwencyjne,
jednorazowa refundacja składek ZUS, refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, a dla gmin terytorialnie podlegających Oddziałowi w Krakowie - roboty publiczne). Swoje działania
131

4

STUDIA PRZYPADKU

Biuro realizuje od przyjęcia wniosku o organizację poszczególnych form
poprzez obsługę wniosku do momentu podjęcia przez Starostę decyzji
o rozpatrzeniu wniosku aż po monitoring udzielonej pomocy.
Sekcja organizacji staży i nabywania umiejętności, zgodnie ze
swoją nazwą zajmuje się organizacją staży i innych form zdobywania
umiejętności zawodowych.
4.7.4 Procedury wewnętrzne
UPPK, celem poprawy jakości świadczonych usług rynku pracy i innych
działań, wdrożył 80 procedur realizacji poszczególnych postępowań.
Każda z procedur obejmuje następujące sekcje: określenie uprawnionego lub strony postępowania, wymagane dokumenty od uprawnionego
lub strony postępowania, formę załatwienia sprawy, przewidywany
termin realizacji, podstawę prawną oraz ewentualne uwagi
(patrz: rysunek poniżej).
Rysunek 5. Przykład procedury
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług
rynku pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 47, poz. 314).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków prowadzenia przez publiczne słuŜby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 47,
poz. 315).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

URZĄD PRACY
POWIATU KRAKOWSKIEGO
Stanowisko:

Pośrednictwo pracy

Cel:

Zapewnienie pełnego produktywnego zatrudnienia

Zadanie:

Kategoria sprawy:

5 - usługi rynku pracy

Nazwa:

Giełda Pracy

Sprawa:

Uwagi

Promocja zatrudnienia

Przekazanie uzyskanych informacji oraz wniosków z Giełdy Pracy innym pracownikom do wykorzystania
w dalszej pracy.

Udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy
w znalezieniu pracy, a takŜe pracodawcom w pozyskaniu
pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
Zakres sprawy: Prowadzenie pośrednictwa pracy

Symbol-CAZ/6

Uprawniony (strona)

1. pracodawca / pracodawcy / przedsiębiorca / przedsiębiorcy
2. bezrobotni i poszukujący pracy

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. zgłoszenie oferty pracy w ramach Giełdy Pracy.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu przez UPPK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

karty pracodawców załoŜone bądź uaktualnione umoŜliwiające dalszą współpracę z pracodawcami
wykaz pracodawców zaproszonych na Giełdę Pracy
CV, listy motywacyjne uzyskane od bezrobotnych podczas Giełdy Pracy
wykaz bezrobotnych / poszukujących pracy zaproszonych na Giełdę Pracy
listy obecności zaproszonych bezrobotnych/poszukujących pracy
sprawozdanie z przebiegu Giełdy Pracy.

Forma załatwienia

1. analiza ofert(-y) pracy zgłoszonych do realizacji w ramach Giełdy Pracy przez jednego lub kilku
pracodawców
2. wstępne wyselekcjonowanie osób bezrobotnych / poszukujących pracy spełniających wymagania
pracodawcy odnośnie wykształcenia i doświadczenia zawodowego
uzgodnienie z pracodawcą miejsca i terminu zorganizowania Giełdy Pracy
zaproszenie wcześniej wytypowanych bezrobotnych / poszukujących pracy na Giełdę Pracy
wytypowanie pracowników urzędu odpowiedzialnych za udział w Giełdzie Pracy
w dniu Giełdy Pracy odnotowanie obecności bądź nieobecności zaproszonych na nią osób
bezrobotnych / poszukujących pracy
7. umoŜliwienie bezpośredniego kontaktu osób bezrobotnych / poszukujących pracy z pracodawcą
8. uzyskanie opinii i decyzji pracodawcy odnośnie zaproszonych na Giełdę osób co do terminu i formy
ich zatrudnienia
9. wydanie kart referencyjnych osobom wybranym przez pracodawcę, na których pracodawca
potwierdzi zatrudnienie bądź nie przyjęcie bezrobotnego / poszukującego pracy
10. dokonanie podsumowania i analizy uczestnictwa w Giełdzie Pracy.

3.
4.
5.
6.

Przewidywany termin załatwienia

1. w trakcie trwania Giełdy Pracy do momentu rozliczenia kart referencyjnych (maksymalnie 7 dni).

Podstawa prawna

art. 36, art. 39c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami).

Źródło: UPPK Kraków
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Dla CAZ opracowano 46 procedur. Na przykładzie pośrednictwa pracy,
są to procedury obejmujące:
• Przyjęcie oferty pracy – procedura CAZ/1
• Dobór kandydatów do posiadanych ofert pracy 			
– procedura CAZ/2
• Rozmowa rozpoznawcza z klientem bezrobotnym / poszukującym pracy – procedura CAZ/3
• Rozmowa kwalifikacyjna z klientem bezrobotnym / poszukującym pracy – procedura CAZ/4
• Targi pracy – procedura CAZ/5
• Giełda Pracy – procedura CAZ/6
• Nawiązanie kontaktu z pracodawcą – procedura CAZ/7
• Zwolnienia monitorowane – procedura CAZ/9
• Kontrola jakości wykonywania usługi CAZ/10
• Przyjęcie oferty pracy (EURES) – procedura CAZ/11
• Poinformowanie o wolnym miejscu pracy (EURES) 		
– procedura CAZ/12
• Dobór kandydatów do posiadanych ofert pracy (EURES) –
procedura CAZ/13
• Rejestracja osób – status poszukujący pracy – procedura
CAZ/14
• Kontrola jakości wykonywania usługi (EURES) – procedura
CAZ/15
W  opinii pytanych pracowników CAZ, procedury są przydatne do
poprawnej i jednolitej realizacji postępowań, niezależnie od tego, który
z pracowników za nie odpowiada. Procedury są także bardzo pomocne
dla mniej doświadczonych pracowników urzędu.
4.7.4.1 Komunikacja wewnętrzna
Zmiany, które zostały wdrożone wraz z wyodrębnieniem CAZ spowodowały, że pracownicy bardziej niż dotychczas zaczęli pracować razem
przy realizacji zadań z zakresu aktywizacji bezrobotnych. Wprowadzenie tzw. openspaców zmusiło pracowników zajmujących kluczowe
stanowiska w urzędzie do codziennej współpracy i co ważne,
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zrozumienia tego, czym się zajmują. Zaletą takiego rozwiązania
bez wątpienia jest możliwość szybkiej, prawie natychmiastowej
komunikacji z tym pracownikiem, którego pomoc jest najbardziej
potrzebna obsługiwanemu klientowi. Świetnym przykładem na szybkość podejmowanych działań jest umiejscowienie w openspace’ie
pośrednika pracy przyjmującego zgłoszenia o wolnych miejscach pracy.
Dzięki temu możliwe stało się niemalże natychmiastowe uruchomienie
realizacji oferty pracy, która może już kilka minut po zarejestrowaniu
trafić do osób poszukujących zatrudnienia.
W  miarę możliwości, pracownicy CAZ preferują bezpośrednią formę
kontaktu. Formy sformalizowane (pisma), stosuje się tylko w sytuacjach, w których wymagają tego stosowne przepisy.
4.7.5 Relacje z otoczeniem
Misją i aspiracją UPPK jest bycie instytucją kreującą zrównoważony
rozwój kapitału ludzkiego w powiecie krakowskim poprzez świadczenie wysokiej jakości usług na rzecz klientów i partnerów rynku pracy,
dlatego też realizację usług rynku pracy UPPK wiąże głównie ze współdziałaniem wielu instytucji na lokalnym rynku. Przyjęta misja znajduje
odzwierciedlenie w zainicjowanych i wdrożonych licznych porozumieniach o współpracy wspierającej rozwój lokalnego rynku pracy.
UPPK nawiązał współpracę z organizacjami pracodawców, w tym np.:
• Jurajską Izbą Gospodarczą,
• Podkrakowską Izbą Gospodarczą,
• Galicyjską Izbą Gospodarczą;
a także zainicjował partnerstwa m.in. z:
• Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorców Budowlanych,
• Cechem Rzemiosł Metalowych,
• Cechem Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców
w Krakowie,
• Małopolskim Cechem Optyków w Krakowie,
• Cechem Złotników,
w Krakowie,

Jubilerów

i

pokrewnych

• Cechem Rzemiosł Różnych w Krakowie.
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Ponadto, urząd aktywnie współpracuje z samorządami lokalnymi, innymi instytucjami rynku pracy takimi jak Ochotnicze Hufce
Pracy czy instytucje szkoleniowe oraz prywatne agencje
zatrudnienia.
Współpraca z wymienionymi powyżej podmiotami ma charakter stały,
ale należy wspomnieć, że UPPK chętnie podejmuje współpracę okazjonalną czy doraźną, np. w ramach projektów realizowanych przez inne
podmioty, które pozyskały na cel środki z EFS.
4.7.5.1 Wydarzenia i inicjatywy realizowane przez UPPK
UPPK, poza działalnością ustawową, realizuje liczne przedsięwzięcia,
które warto przytoczyć jako tzw. dobre praktyki. Z  uwagi na
rozmiar i liczbę nie sposób opisać wszystkich inicjatyw, dlatego
ograniczono się tylko do najciekawszych.
4.7.5.2 Klimat dla przedsiębiorczości w powiecie 		
		
krakowskim
W czerwcu 2012 r. UPPK zorganizował cykl imprez promujących rozwój
przedsiębiorczości na terenie powiatu krakowskiego. Przedsięwzięciu
patronował Starosta Krakowski.
Cykl imprez obejmował:
• Forum Podkrakowskiego Rynku Pracy13, w którym
uczestniczyły osoby, które dzięki pomocy UPPK w postaci
uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej w latach od 2009 do 2011, otworzyły firmy oraz
Starosta Krakowski. W trakcie spotkania „świeżo upieczeni”
przedsiębiorcy zaprezentowali swoje plany biznesowe na
zorganizowanych stanowiskach wystawowo – promocyjnych
oraz podczas indywidualnych prezentacji nowo powstałych
firm oraz zapoznali się z ofertą pomocy jaką mogą uzyskać
już jako przedsiębiorcy ze strony UPPK14.
13 Spotkania w ramach Forum Podkrakowskiego Rynku Pracy są imprezą cykliczną i odbywają się
corocznie od 2004 roku.
14 Źródło: http://powiat.krakow.pl/2012/06/forum-podkrakowskiego-rynku-pracy [uzyskane:
25.07.2012]
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• Podwieczorek Przedsiębiorców – spotkanie Starosty
Krakowskiego oraz Przewodniczącego Powiatowej Rady
Zatrudnienia z zaproszonymi pracodawcami zrzeszonymi
w Izbach Gospodarczych działających na terenie powiatu.
W trakcie spotkania omówiono sytuację ekonomiczno-gospodarczą oraz kondycję przedsiębiorców ziemi krakowskiej.
• Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, na którym
omówiono bieżące działania i problemy UPPK, w tym zakres
działań podjętych w 2011 roku przez urząd mających na celu
promocję i rozwój przedsiębiorczości lokalnej.
Organizacja imprezy stanowiła udane połączenie działań standardowych
z tymi, które z pewnością wykraczają poza urzędowy standard. Formuła
spotkania z jednej strony stworzyła możliwość, aby oficjalnie podziękować „młodym” przedsiębiorcom za podjęcie ryzyka i odwagę działania,
a tym, z którymi UPPK prowadzi już współpracę, za dotychczasowe
efekty. Z drugiej strony, mniej oficjalna część spotkania pozwoliła, aby
uczestnicy wymienili między sobą doświadczenia i ewentualnie nawiązali współpracę. Takie rozwiązanie jest nie tylko doskonałą okazją do
promocji przedsiębiorczości i przedsiębiorstw, ale także pozwala UPPK
efektywniej realizować swoje zadania. Realizacja takich przedsięwzięć
buduje współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i ich reprezentacjami
z UPPK, integruje środowisko biznesowe na lokalnym rynku pracy,
a ponadto ułatwia pracownikom kontakty z osobami, które od niedawna
prowadzą działalność i potrzebują pomocy na etapie jej uruchomienia
i rozliczenia otrzymanego wsparcia. Bez wątpienia, takie spotkanie są
gwarancją dobrej współpracy na wielu płaszczyznach.
4.7.5.3 I Jarmark Pracy
W  maju 2012 roku odbył się I  Jarmark Pracy. W  założeniu UPPK
miało być to wydarzenie, które miało nadać nową jakość usługom oferowanym przez UPPK. Tak też się stało. W  trakcie Jarmarku
prezentowano oferty pracy w 12 branżach. Każda z branż oznaczona
była innym kolorem (np. branża gastronomiczna – kolor popielaty),
a pracownice UPKK ubrane były w chusty góralskie w kolorze przypisanym do branży. Oprócz prezentacji ofert pracy, Jarmark Pracy
umożliwiał kontakt zarówno z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, pracodawcami, jak i partnerami rynku pracy. Podczas
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I Jarmarku Pracy 613 osób skorzystało z kontaktu z pracodawcą w Sali
Spotkań Branżowych, 437 osób skorzystało z ofert pracy oferowanych przez UPPK, 109 osób skorzystało z ofert Agencji Zatrudnienia,
214 osób skorzystało z usług na stanowisku poradnictwa zawodowego
oraz aktywnego poszukiwania pracy, 243 osobom udzielono informacji o programach specjalnych realizowanych przez UPPK „Recepta
refundowana”, „I  możemy wszystko” oraz projektach „7 Życzeń”
i „Własny Biznes”, a 247 osób odwiedziło stanowisko projektów partnerskich. Jarmark Pracy był nowatorską próbą wyjścia do osób wymagających szczególnego wsparcia w zakresie dostosowania się do potrzeb
aktualnego rynku pracy oraz inicjatywą nawiązania i utrzymania współpracy z partnerami rynku pracy.
4.7.5.4 Kongres Ziemi Krakowskiej
Kongresy Ziemi Krakowskiej są spotkaniami pracodawców z osobami
poszukującymi zatrudnienia. Ostatni, III Kongres stał się okazją do
spotkania dwóch wyjątkowych grup: z jednej strony zaproszono
do udziału osoby bezrobotne, którym dotychczas nie zaproponowano
żadnej z form aktywizacji; a z drugiej strony zaproszono pracodawców,
którzy dotychczas nie korzystali z pomocy urzędu.
Zdjęcie 27. Kongres Ziemi Krakowskiej

Źródło: UPPK Kraków

Osobom bezrobotnym zaproponowano zapoznanie się w pierwszej kolejności z własnymi możliwościami i / lub ograniczeniami, dzięki zajęciom
zrealizowanym przez doradców zawodowych. Z  kolei, pracodawcom
zaprezentowano możliwości, z których mogą skorzystać w przypadku
chęci zatrudnienia pracowników pozyskanych z grupy bezrobotnych.
Jedni i drudzy, często po raz pierwszy, dowiedzieli się, że urząd ma dla
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nich szereg propozycji, a – co więcej – potrzeby obu grup mogą być
zabezpieczone dzięki wspólnym działaniom pod egidą CAZ.
4.7.5.5 Autorskie programy aktywizacyjne
W UPPK realizowane są autorskie programy aktywizacyjne. Dotychczas
zrealizowano ponad 20 takich programów. Ich odbiorcami były różne
grupy bezrobotnych, np. osoby często powracające do rejestrów
UPPK (program pn. „Bumerang”) czy osoby zarejestrowane po pracy
w wojsku (program pn. „Po wojsku”).
Obecnie, w ramach CAZ realizowany jest „Program Adaptacji Informatycznej”, polegający na prowadzeniu cotygodniowych zajęć dla osób,
które mają problem z obsługą komputera i innych urządzeń IT.
Zdjęcie 28. Autorskie programy aktywizacyjne w UPPK

Źródło: UPPK Kraków

4.7.5.6 Bezpłatna infolinia UPPK
Od 15 lipca 2009 roku uruchomiona została infolinia UPPK, której
celem jest rozpowszechnianie informacji o usługach dla bezrobotnych,
poszukujących pracy i pracodawców.
Bezpłatna infolinia 801 121 642 działa od
poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do
godz. 15.00, a od godz. 15.00 do godz.
20.00 pod numerem telefonu komórkowego
783 900 91915.
15	Te połączenia są płatne zgodnie z taryfą operatora.
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Dzwoniąc na infolinię można uzyskać informacje na temat rejestracji osób bezrobotnych, usług pośrednictwa pracy, usług poradnictwa zawodowego i oceny predyspozycji zawodowych oraz klubu
pracy, organizacji staży, inicjowania szkoleń i organizacji kształcenia,
tworzenia nowych miejsc pracy, dotowania działalności gospodarczej
lub międzynarodowego pośrednictwa pracy. Osoby, które nie potrafią
określić czego oczekują od UPPK mogą także połączyć się z konsultantem ds. aktywizacji, który pomoże wybrać właściwą opcję zainteresowanej osobie.
4.7.5.7 Współpraca z mediami
Na szczególną uwagę zasługuje fakt intensywnej współpracy UPPK
z mediami, w tym lokalnymi rozgłośniami radiowymi czy telewizją
publiczną. Pierwszym doświadczeniem była audycja radiowa w Radio
Kraków pn. „Galicyjska Giełda Pracy”, w której emitowano oferty pracy.
Z czasem tę audycję zastąpiła audycja pt. „Zawodowiec” o nieco innej
formule, w trakcie której prezentowano krótkie wywiady z pracownikami
urzędu, którzy udzielali informacji o statutowej i bieżącej działalności
urzędu. W  trakcie emisji programów radiowych odnotowano wzrost
zainteresowania działalnością urzędu zarówno ze strony osób poszukujących zatrudnienia, jak i pracodawców.
Od wielu lat UPPK prowadzi lub prowadził współpracę z prasą
lokalną i regionalną („Jura”, „Kontrast”, „Dziennik Polski” czy Gazeta
Krakowska”). Poza tym, co zwyczajowo podają urzędy, a więc głównie ogłoszenia o ofertach pracy czy naborze do udziału w szkoleniach
bądź projektach, UPPK opracowywał informacje dotyczące najczęściej
zadawanych pytań. Te doświadczenia okazują się szczególnie przydatne w zakresie realizacji ciekawych, ale trudnych w realizacji
przedsięwzięć czy ofert pracy. Z  drugiej strony w CAZ znajdują się
tzw. stoliki prasowe, gdzie klienci urzędu mogą znaleźć informacje,
które ukazały się w prasie.
Przykładem współpracy z mediami, która wykracza poza standard jest
współpraca z krakowskim oddziałem TVP. Od 2003 r. ukazywały się
programy telewizyjne pn. „Na rynku pracy”, które dotyczyły różnych
aspektów działania rynku pracy. W  audycjach uczestniczyli pracownicy urzędu i pracodawcy, którzy przedstawiali swój punkt widzenia na
poruszane problemy dotyczące poszukiwania pracy czy funkcjonowania
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rynku pracy. Choć regularna współpraca z TVP Kraków zakończyła się,
to jej ciekawym efektem jest realizacja filmów o różnej tematyce.
Na stronie http://uppk-edu.pl/ można znaleźć profesjonalnie
przygotowane filmy i reportaże realizowane od 2003 roku.
Rysunek 6. Strona http://uppk-edu.pl

Źródło: UPPK Kraków

Na stronie znalazły się również dwa filmy o działaniu CAZ
(„Pierwsza pomoc czyli Centrum Aktywizacji Zawodowej” z 2010 roku
oraz „W  czym mogą pomóc czyli o Centrum Aktywizacji Zawodowej”
z 2011 roku).
Zdjęcie 29. Kadr z filmu „Pierwsza pomoc czyli
Centrum Aktywizacji Zawodowej”

Źródło: http://uppk-edu.pl/
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Filmy prezentują poszczególnych pracowników urzędu, którzy nie tylko
profesjonalnie, ale przede wszystkim z zaangażowaniem przedstawiają
ofertę usług świadczonych przez CAZ. Oglądając takich urzędników, nie
sposób oprzeć się wrażeniu, że kierując się po pomoc do UPPK trafia
się w „dobre ręce”.
4.7.5.8 Aktywizacja bezrobotnych a promocja regionu
CAZ w UPPK
(pawie pióro).

został

opatrzony

logo

z

motywem

regionalnym

To pióro i inne motywy regionalne
towarzyszą nieodomiennie w wielu
przedsięwzięciach UPPK, w których
pracownice urzędu przyozdobione
w piękne, wielobarwne góralskie
chusty wyróżniają się w tłumie, są
łatwo rozpoznawalne.
Takie „dekoracje” budzą jakże dalekie skojarzenia
z urzędem, do którego przywykliśmy. Dzięki wykorzystaniu elementów tradycji regionu urząd kojarzy się przyjemnie – mniej „urzędniczo”.
Zdjęcie 31. Pracownicy UPPK

Źródło: UPPK Kraków
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Dziś nie trudno zachwycać wymyślnymi rozwiązaniami technicznymi. Ich wybór i możliwość wdrożenia nie stanowią obecnie
wielkiego wyzwania, a zwykle zależą głównie od możliwości
finansowych będących w dyspozycji urzędu. I  w tym zakresie UPPK,
choć nie imponuje wspaniałą siedzibą, to spełnia wszystkie standardy
współczesnego urzędu (dysponuje nowoczesnym sprzętem biurowym,
posiada stronę internetową z możliwością elektronicznego prowadzenia korespondencji, elektroniczny obieg dokumentów itp.). Tym, co
niestety nie w każdym urzędzie jest jeszcze powszechne, a co
zwraca uwagę w kontaktach z UPPK, jest profesjonalizm i zaangażowanie całej kadry. Każdy z pracowników UPPK, z którym kontaktowano się w związku z badaniem CAZ wykazał pełną kompetencję oraz
życzliwość.
Pracownicy
udzielali
wyczerpujących
informacji,
niezależnie od formy komunikacji (pisemnie, telefonicznie czy poprzez
e-mail). Taki sposób komunikacji z potencjalnym klientem urzędu
sugeruje, że dla UPPK naprawdę każdy klient jest ważny.
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4.8 Nysa
4.8.1 Rys powiatu
Położony w województwie opolskim
powiat nyski został sklasyfikowany
jako powiat o umiarkowanej sytuacji
na rynku pracy. W jego skład wchodzą: pięć miast: Głuchołazy, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków,
pięć
gmin
miejsko-wiejskich:
Głuchołazy,
Korfantów,
Nysa,
Otmuchów, Paczków i cztery gminy
wiejskie: Kamiennik, Łambinowice,
Pakosławice, Skoroszyce. Od południa graniczy z Czechami.
W czerwcu 2012 roku stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie
18,8 % i była wyższa o 0,6 punktu procentowego od stopy bezrobocia dla podregionu i o 5,6 punktów procentowych wyższa niż w całym
województwie.
Jednakże w ciągu ostatnich kilku lat zanotowano duże wahania w poziomie bezrobocia na terenie powiatu. Na terenie powiatu nyskiego jeszcze
w latach 90 funkcjonowało kilka dużych – zatrudniających ponad 250
osób – zakładów pracy i, być może, z tego powodu na tych terenach nie
było tradycji małej przedsiębiorczości. Zamknięcie niemal wszystkich
dużych przedsiębiorstw doprowadziło do sytuacji, gdzie powiat nyski
musiał borykać się z problemem bardzo wysokiego, ponad 20 tys. bezrobocia (ze stopą bezrobocia ponad 30%). Podobnie jak w całej Polsce,
okres koniunktury trwający do 2009 roku przyniósł znaczący spadek
stopy bezrobocia – do 13,3% w czerwcu 2009. Jednakże od tamtego
momentu bezrobocie systematycznie rosło, a kryzys gospodarczy –
jak mówią przedstawiciele urzędu – jest wciąż widoczny w powiecie.
Wskaźnikiem obecnej sytuacji na rynku może być liczba ofert pracy
zgłaszanych do urzędu: w połowie roku 2012 o ok. 50% mniejsza niż
w tym samym momencie roku 2011.
W  powiecie nyskim struktura bezrobotnych ze względu na wiek
i wykształcenie jest podobna jak w skali kraju. Różnica jest widoczna
w strukturze osób bezrobotnych ze względu na czas pozostawania bez
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pracy, gdzie w powiecie nyskim osób długotrwale bezrobotnych jest
nieznacznie mniej, choć należy zauważyć, że ich liczba systematycznie
wzrasta.
Problemem powiatu nyskiego, podobnie jak całego województwa opolskiego, jest spadek liczby ludności, w szczególności osób młodych.
Jak wynika z prowadzonych przez urząd analiz, przyczyną takiego stanu
rzeczy są migracje młodych ludzi za granicę. Wyraźnie widoczny jest
spadek liczby osób do 25 roku życia w populacji mieszkańców powiatu
nyskiego, a tym samym zmniejszenie odsetka osób młodych wśród
osób bezrobotnych.
4.8.2 Kilka słów o historii PUP
Kadra zarządzająca powiatowego urzędu pracy w Nysie ma bogate
doświadczenie w pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia i w testowaniu innowacyjnych rozwiązań w urzędzie, za które urząd otrzymywał
też liczne wyróżnienia. Wiele z nich jest wynikiem inspiracji rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach, o których była mowa w czasie
wielu projektów, w których brali udział pracownicy i kadra kierownicza
urzędu.
Przykładem może być prowadzony ponad 10 lat Sklep z pracą (obecnie
zastąpiony strefą pracy), gdzie wywieszone były oferty pracy lokalnych pracodawców, bezrobotny i pracodawca mogli uzyskać informacje o ofercie urzędu oraz gdzie można było skorzystać ze stanowisk
komputerowych.
Część rozwiązań skierowanych do klientów urzędu stosowana jest już
od wielu lat. Przykładem może być zrzeszenie pracodawców o nazwie
Klub 100 (wzorowany na duńskich Klubach Tysiąca). Do Klubu mogą
należeć wyróżniający się pracodawcy powiatu nyskiego, którzy
współpracują na stałe z urzędem pracy.
Jak mówią przedstawiciele kadry zarządzającej urzędu, obecne podejście i sposób działania są pochodną decyzji
o reorganizacji podjętej w roku 2005.
Zmiana polegała na przeniesieniu ciężaru działalności urzędu z wydziału
ewidencji i świadczeń na wydziały pośrednictwa i doradztwa
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zawodowego,
Zawodowej.

a

więc

wyprzedzała

ideę

Centrum

Aktywizacji

Jak mówią przedstawiciele kadry zarządzającej, wtedy zapadła decyzja
– systematycznie wdrażana przez kolejne lata – o odwróceniu piramidy
zatrudnieniowej, której podstawą mieli stać się właśnie pośrednicy
i doradcy zawodowi świadczący usługi rynku pracy.

4.8.3 Warunki techniczno-lokalowe
CAZ w Nysie powstał w wyniku dobudowania dodatkowej przestrzeni
do starego budynku urzędu. CAZ został wydzielony kolorystycznie
– jako kolor CAZ został wybrany kolor czerwony, który – jak mówią
pracownicy urzędu – jest kolorem aktywności (w przeciwieństwie
do łagodnego zielonego).
Zdjęcie 32. Miejsce przyjmowania klientów w PUP Nysa

Źródło: WYG/PSDB

CAZ mieści się na 3 piętrach. Pracownicy CAZ pracują w tradycyjnych
pokojach, przeciętnie po 3 osoby. Pokoje są urządzone w taki sposób,
by zapewnić poufność rozmowy pracownika z klientem. Każdy
z pracowników ma własny komputer z dostępem do Internetu.
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W  jednym przestronnym pokoju siedzą pośrednicy zewnętrzni
(4 osoby). Dodatkowo w pokoju został zaaranżowany kącik do spotkań z pracodawcą – stolik kawowy, sofa, fotele. Pracownicy za własne
środki zakupili również ekspres do kawy, by pracodawca mógł poczuć
się jak klient (w przeciwieństwie do petenta), co również jest elementem budowy wizerunku urzędu.
Wartym uwagi rozwiązaniem jest wydzielenie Strefy Pracy,
miejsca gdzie bezrobotni mogą samodzielnie szukać pracy przez
Internet, przygotować i wydrukować CV, przejrzeć prasę z ogłoszeniami, zadzwonić do pracodawcy. Znajduje się tam również tablica,
gdzie zarówno pracodawcy, jak i bezrobotni mogą umieszczać
swoje oferty. Wydzielony od pozostałych części urzędu jest również
Klub Pracy, do którego można wejść zarówno z wnętrza CAZ,
jak i z zewnątrz urzędu.
Zdjęcie 33. Strefa pracy w PUP Nysa

Źródło: WYG/PSDB

Generalnie warunki lokalowe należy ocenić jako komfortowe,
a wnętrze jako estetyczne i nowoczesne. CAZ pod tym względem wyraźnie kontrastuje z pozostałą nieodnowioną częścią urzędu. Wyposażenie
CAZ również należy uznać za nowoczesne i spełniające swoje zadania.
Na ścianach znajdują się telebimy z ogłoszeniami o pracę. W urzędzie
funkcjonuje jeden info-kiosk. Info-kioski znajdują się również w każdej
gminie powiatu, jednakże jak przyznaje dyrekcja urzędu, nie cieszą się
one popularnością. CAZ dysponuje również sprzętem do nagrywania
(kamerami i aparatami cyfrowymi), rzutnikami. W najbliższym czasie
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planuje zakup dla swoich pośredników zewnętrznych tabletów z dostępem do internetu, które będą ułatwiać pracę w terenie.

4.8.4 Organizacja pracy w CAZ
Jak podkreślają przedstawiciele kadry zarządzającej, ale również pracownicy, działalność Centrum Aktywizacji Zawodowej działającego
w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie podporządkowana jest
pomocy osobom bezrobotnym w podjęciu zatrudnienia. Choć to banalne
zdanie zapewne jest prawdziwe dla niemal wszystkich Centrów Aktywizacji Zawodowej, to jednak PUP Nysa wyróżnia się w sposobie realizacji
tego celu między innymi ze względu na postępującą indywidualizację
w podejściu do klienta.
Wyraża się to przede wszystkim przechodzeniem z form podażowych
na popytowe – czyli podejmowane działania są podporządkowane konkretnym (znanym z imienia i nazwiska) klientom, a nie klienci są dopasowywani do realizowanych przez urząd działań. W praktyce oznaczało
to odejście od masowego stosowania form, które, zdaniem przedstawicieli urzędu, nie mają wpływu na realne zmniejszenie liczby osób
bezrobotnych. Przykładowo, wprowadzono bardziej restrykcyjne kryteria wykorzystywania takich form jak doposażenia miejsca pracy czy
dotacja na prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast zwiększono nacisk na wykorzystywanie takich instrumentów jak refundacja kosztów opieki nad dzieckiem czy zwrot kosztów zakwaterowania
czy przejazdu. Zdaniem przedstawicieli CAZ Nysa, są to niedoceniane
przez wiele urzędów instrumenty.
Przedstawiciele urzędu mówią, że starają się ograniczyć liczbę bezowocnych wizyt osoby bezrobotnej, zgodnie z zasadą urzędu – „klient
przychodzi tylko dwa razy”: zarejestrować się i po ofertę pracy, stażu,
szkolenia. Wszelkie formalności związane z wydawaniem zaświadczeń
można wykonać drogą telefoniczną, następnie dokumenty są przesyłane pocztą.
Rozwiązania organizacyjne przyjęte w CAZ mają służyć realizacji
powyższych celów.
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4.8.4.1 Struktura CAZ
W Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Nysa pracują 62 osoby,
co stanowi 62% ogółu pracowników PUP. Dyrekcja zamierza jeszcze
dokonać przesunięć w ramach urzędu, tak by jeszcze zwiększyć liczbę
pracowników CAZ. W Centrum Aktywizacji Zawodowej w Nysie nie
zostało wydzielone stanowisko kierownika CAZ, jednakże taką funkcję
faktycznie pełni Zastępca Dyrektora. W CAZ znalazły się trzy wydziały:
pośrednictwa, doradztwa i rynku pracy. Na czele każdego działu
stoi kierownik.
Schemat 4. Schemat organizacyjny CAZ Nysa
Z-ca dyrektora

Centrum Aktywizacji
Zawodowej
Kierownik
Wydziału
Pośrednictwa

Stanowiska
ds. rejestracji

Koordynator
Pośredników
Pracy

Pośrednicy
Zewnętrzni
(5 osób)

Kierownik
Wydziału
Doradztwa

Centrum
kontaktu
z klientem

Kierownik
Wydziału
Rynku Pracy

Doradcy
zawodowi
(10 osób)

Stanowisko
ds. staży

Liderzy
klubu pracy
(3 osoby)

Stanowisko
ds. aktywizacji

Pośrednicy
Wewnętrzni
(18 osób)

Stanowisko
ds. doposażeń

Stanowisko
ds. robót
publicznych i prac
interwencyjnych
Stanowisko
ds. rozwoju
zawodowego

Referat
ds. EFS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów PUP w Nysie
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W  sposobie zorganizowania CAZ Nysa wyróżnia się wydział pośrednictwa. Po pierwsze, w jego skład wchodzi stanowisko ds. rejestracji.
Jak wyjaśniają przedstawiciele kadry zarządzającej, wynika to z przeświadczenia, że rejestracja jest de facto pierwszym elementem
aktywizacji – jest to pierwszy kontakt z urzędem pracy, pozyskiwane
są informacje o osobie bezrobotnej konieczne do dalszej aktywizacji,
bezrobotny przydzielany jest do konkretnego pośrednika pracy.
Drugim elementem jest wprowadzenie funkcji koordynatora pośredników pracy. Jego zadaniem jest dbanie o realizację ofert pracy:
przepływ informacji pomiędzy pośrednikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, monitorowanie i ewaluowanie realizowanych działań.
Trzecim wartym uwagi rozwiązaniem jest wydzielenie centrum
kontaktu z klientem, które prowadzi stałe telefoniczne badanie satysfakcji klienta, udziela telefonicznych informacji (bezpłatna infolinia)
oraz prowadzi telefoniczną rekrutację.
W wydziale instrumentów rynku pracy natomiast zostały wyodrębnione
dodatkowe (nie wynikające z ustawy) stanowiska:
• Stanowisko ds. staży,
• Stanowisko ds. aktywizacji,
• Stanowisko ds. doposażeń,
• Stanowisko ds. robót publicznych i prac interwencyjnych.
Osoby pracujące na tych stanowiskach zajmują się poszczególnymi
instrumentami rynku pracy.
Elementem wyróżniającym organizację pracy jest tworzenie międzywydziałowych zespołów realizujących projekty. Projekt zawsze ma wyznaczoną osobę odpowiedzialną za jego realizację.
4.8.4.2 Pośrednictwo pracy sercem działania urzędu
Wywiady i obserwacja przeprowadzona w CAZ Nysa pokazują, że kluczową rolę w aktywizacji osób bezrobotnych zajmują pośrednicy pracy
– zarówno tzw. pośrednicy wewnętrzni obsługujący w CAZ osoby bezrobotne, jak i tzw. pośrednicy zewnętrzni, których zadaniem jest pozyskiwanie nowych ofert pracy. Tak wiec pośrednictwo prowadzone jest
dwutorowo.
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Pośrednicy pracy to najliczniejsza grupa w urzędzie, stanowią 23%
ogółu pracowników PUP i 37% pracowników CAZ. Zgodnie ze Standardami usług rynku pracy w CAZ Nysa powinno pracować znacznie
mniej pośredników, bo około 15. Na jednego pośrednika przypada około
450-500 bezrobotnych. Zwiększenie liczby pośredników pracy wraz ze
stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi daje większe możliwości
świadczenia bardziej zindywidualizowanych usług, choć jak podkreśla
kierownictwo, wciąż zbyt dużo osób bezrobotnych przypada na jednego
pośrednika.
Pośrednicy pracy (jeden wewnętrzny, jeden zewnętrzny) wraz z doradcą
zawodowym tworzą międzywydziałowe zespoły. Podstawowym założeniem tego sposobu pracy jest fakt, że klient jest na stałe przypisany
do konkretnego zespołu, którego zadaniem jest znalezienie dla obsługiwanej grupy klientów zatrudnienia. Ciężar kontaktu z osobą bezrobotną należy do pośrednika wewnętrznego – to do niego w momencie
rejestracji osoba bezrobotna otrzymuje kontakt (wizytówka z kalendarzykiem wizyt) – zarówno numer telefonu, adres mailowy, ale także
kontakt za pomocą komunikatorów internetowych. Wyróżniającym elementem tego podejścia jest fakt, że pośrednik zewnętrzny ma zadanie znaleźć oferty pracy dla osób wchodzących do obsługiwanej przez
niego grupy.

4.8.4.3 Segmentacja i specjalizacja pośredników 		
		
we wnętrznych
Pośrednictwo pracy w CAZ Nysa opiera się na specjalizacji pośredników pracy w konkretnych grupach wiekowych: do 25 roku życia,
miedzy 25 a 45 rokiem życia, powyżej 45 roku życia (tzw. 45+).
Specjalizacja pośredników wg grup wiekowych wynika z tego, że obsługa
klientów w danym wieku wymaga posiadania wiedzy w danym zakresie
(przykładowo: młodzi – programy Leonardo, starsi przepisy emerytalne,
rentowe). Dodatkowo klienci są segmentowani ze względu na motywację. Do tego wykorzystywane są takie narzędzia jak ankieta segmentacyjna, ale również wypełnienie kuponu „szukam pracy”. Kupony znajdują
się w urzędzie oraz w wydawanej przez urząd gazecie. Można je wrzucić
do dostępnych w urzędzie urn, jak również wysłać drogą mailową.
Poziom motywacji jest również sprawdzany u osób figurujących
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ponad 24 miesiące w rejestrach urzędu poprzez wysyłanie tzw. listów
intencyjnych, które zapraszają bezrobotnego do wizyty w urzędzie.
Należy jednak zwrócić uwagę, że nie jest to rodzaj wezwania, na
które niestawienie wiąże się z sankcjami administracyjnymi. Jest to
forma zaproszenia, które pozwala stwierdzić, na ile osoba bezrobotna
faktycznie jest zainteresowana usługami urzędu.
Dużą rolę w pracy pośredników odgrywa ankieta segmentacyjna, która
oprócz diagnozy poziomu motywacji w poszukiwaniu zatrudnienia,
określa, jakie deficyty posiada bezrobotny (np. brak kwalifikacji,
kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb rynku, brak doświadczenia, itp.).
Dzięki tym informacjom po rozmowie z bezrobotnym pośrednik
skuteczniej może stwierdzić, jakiego typu aktywizacji potrzebuje jego
klient i skierować go właściwego specjalisty w urzędzie.

4.8.4.4 Pośrednictwo zewnętrzne – wyjście naprzeciw
		
pracodawcy
PUP Nysa pośrednictwo zewnętrzne wprowadził już w roku 1997.
W  momencie prowadzenia badania w CAZ Nysa zatrudnionych było
4 pośredników zewnętrznych. Praca pośrednika zewnętrznego w CAZ
Nysa polega na pozyskiwaniu od pracodawców ofert pracy, które
są zgodne z potrzebami klientów urzędu.
Rysunek 7. Materiały informacyjne dla
pracodawców w CAZ Nysa

Pośrednicy
zewnętrzni
pracują
w
systemie
miesięcznym:
na
początku miesiąca określają cel do
zrealizowania, czyli liczbę odwiedzanych pracodawców (z czego 25%
muszą stanowić pracodawcy dotychczas nie współpracujący z urzędem)
i liczbę pozyskanych ofert pracy.
Taki sposób pracy wiąże się z nagradzaniem za efektywność. Dodatki
przyznawane pośrednikom zewnętrznym wiążą się z liczbą pozyskanych
ofert, przy czym w ocenie pod uwagę
brane są tylko oferty, które mogą
być zrealizowane poprzez skiero-

Źródło: PUP Nysa
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wanie osób z obsługiwanej przez pośrednika zewnętrznego grupy klientów. Pośrednicy zewnętrzni wykorzystują listy intencyjne, które są
kierowane do nowopowstałych przedsiębiorców, posiadają materiały
dla pracodawców prezentujące ofertę urzędu. Pośrednicy przebywają
„w terenie” od 9 do 14, jednak na miejscu pozostaje jedna osoba na
wypadek, gdyby pracodawca chciał się skontaktować z CAZ. W  celu
zwiększenia mobilności pośredników urząd zdecydował się na zakup
tabletów z dostępem do internetu, tak by pracownik nawet w trakcie
wizyty u pracodawcy miał dostęp do informacji np. o osobach bezrobotnych spełniających określone przez pracodawcę warunki.
W założeniu pośrednik ma być partnerem w rozmowie dla pracodawcy,
dlatego też pośrednik zewnętrzny pełni również rolę swoistego konsultanta: zna pełną ofertę urzędu, posiada wiedzę na temat źródeł
zewnętrznych, z których pracodawca może pozyskać środki na zwiększenie zatrudnienia. Pośrednicy zewnętrzni budują długofalowe relacje
z pracodawcami poprzez systematyczne spotkania prezentujące ofertę
urzędu (z wykorzystaniem materiałów informacyjnych), jak również
poprzez drobne gesty (np. takie jak wysyłanie kartek świątecznych).
Jak podkreślają pracownicy CAZ Nysa, choć w sytuacji kryzysu gospodarczego takie działania nie zawsze przynoszą efekty w postaci ofert
pracy, prezentują one urząd jako nowoczesną instytucję, budują pozytywny wizerunek i nawiązują trwałe relacje, co w sytuacji polepszenia sytuacji gospodarczej powinno zaowocować napływem ofert pracy.
W  działania prowadzone przez zewnętrznych pośredników włącza się
również kierownik wydziału pośrednictwa, co zwiększa rangę kontaktu
i może – w przypadku niektórych pracodawców – zwiększać szansę na
nawiązanie trwałej relacji.
Pośrednicy docierają do pracodawców wieloma drogami: monitorują,
czy na terenie powiatu powstają nowe firmy, śledzą ogłoszenia prasowe, czasami wykorzystują nietypowe ścieżki. Za przykład może
posłużyć wykorzystywanie informacji znajdujących się na żółtych tablicach informacyjnych przy inwestycjach budowlanych. Co wydaje się
ważne, pośrednicy zewnętrzni nawiązują relacje również z pracodawcami spoza powiatu, jeśli w ich odczuciu doprowadzi to zatrudniania
klientów ich urzędu.
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Zachęcenie pracodawców do poszukiwania pracowników przez Centrum Aktywizacji Zawodowej
jest prowadzone również na poziomie urzędu.
W Nysie funkcjonuje Klub 100, zrzeszający
wyróżniających się pracodawców z terenu powiatu. Corocznie organizowana jest również gala, na której wybierany jest pracodawca roku
powiatu nyskiego.

4.8.4.5 Oferta pracy jako projekt rekrutacyjny
Innowacyjnym podejściem do pośrednictwa pracy w PUP jest traktowanie oferty pracy jako projektu rekrutacyjnego. Co to oznacza
w praktyce? Przede wszystkim ubranie działania w ramy czasowe oraz
włączenie elementu monitoringu i ewaluacji. Wewnętrzne procedury
urzędu wprowadzają skrócenie czasu realizacji oferty do 14 dni, podczas gdy badania pokazują, że przeciętnie w urzędzie trwa to ok. miesiąca. Jeżeli oferta w ciągu 14 dni nie jest zrealizowana, następuje
element ewaluacji: określenie przyczyn niezrealizowania oferty oraz
wskazanie działań, jakie należy podjąć, by ją zrealizować.
Swoistym projektem rekrutacyjnym jest również znalezienie pracy dla
konkretnego – wskazanego z imienia i nazwiska bezrobotnego. W tym
przypadku jednak ramy czasowe są ustalane indywidualnie.
4.8.5 Zarządzanie przez rezultaty, czyli jak w praktyce
		

wykorzystać podejście projektowe

Filozofia działania CAZ w Nysie wyróżnia się zorientowaniem na osiąganie stawianych sobie celów poprzez realizację projektów, przy czym
w projekt ubrane jest każde działanie urzędu. Wdrożenie takiego podejścia wymagało od urzędu redefinicji sposobów zarówno myślenia, jak
i działania: przejście od wykonywania działań ciągłych (np. świadczenia usługi pośrednictwa) do osiągania pewnych założonych rezultatów
(znalezienie pracy dla pana X).
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Zarządzanie przez rezultaty w PUP Nysa opiera się na czterech filarach:
Schemat 5. Zarządzanie przez rezultaty w PUP Nysa
zdefiniowanie
problemu

wyznaczenie
celów
i zaplanowanie
działań

ewaluacja/
ocena
efektywności

realizacja
działań

Źródło: Opracowanie własne

Punktem wyjścia w podejściu projektowym jest zdefiniowanie problemu, na jaki ma odpowiedzieć projekt. Zdaniem kadry zarządzającej „nie wiedząc co się dzieje na rynku, trudno efektywnie planować
działania”. Ta prosta prawda przekłada się na podejmowane przez CAZ
inicjatywy. Przede wszystkim zatrudniony jest w urzędzie wykwalifikowany analityk, który przygotowuje miesięczne raporty na temat lokalnego rynku pracy. Corocznie powstają szersze raporty na temat zmian
na rynku pracy. PUP Nysa w ostatnim roku zrealizował również własne
badanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat planów
zawodowych po ukończeniu szkoły. Pracownicy CAZ sięgają również po
ogólnodostępne wyniki badań. Analizie poddawane są również procesy
zachodzące w urzędzie.
Efektem bieżącego monitorowania rynku oraz śledzenia wyników badań
jest diagnozowanie problemów, które powinny zostać rozwiązane.
Przykładem może być zdiagnozowanie problemu długiego czasu realizacji oferty pracy, co zmniejsza szanse na zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie. Jak pokazały badania, w urzędzie
pracy oferta realizowana jest średnio przez ok. 30 dni, w tym czasie
pracodawca może znaleźć pracownika innymi kanałami. Efektem tak
zdiagnozowanego problemu jest wdrożenie opisanego wyżej rozwiązania „oferta pracy projektem rekrutacyjnym”.
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W kolejnym kroku wyznaczane są cele i planowane sposoby ich osiągnięcia. Tutaj też wykorzystywany jest tryb 12 miesięczny. Jesienią
każdego roku określane są najważniejsze cele urzędu – najpierw
przez kadrę zarządzającą, a następnie przez pracowników. Włączenie
pracowników w planowanie zwiększa szanse na internalizację celów,
a tym samym zwiększa szanse na ich osiągnięcie. Coroczne planowanie
przyjmuje formę warsztatową.
Kolejnym krokiem jest realizacja projektów służących osiągnięciu
celów. Kluczem dla sukcesu jest określenie ram czasowych, wybranie
konkretnych grup docelowych – w przypadku osób bezrobotnych wskazanie z imienia i nazwiska, do kogo jest kierowany projekt. Końcowym
elementem jest ewaluacja, czyli ocena, co udało się zrobić, czego się
nie udało i co jest przyczyną sukcesu lub porażki. Na tym etapie mierzona jest również efektywność i wyciągane są wnioski na przyszłość.
Prezentowane wyżej podejście jest wszechstronne i ma zastosowanie do każdego aspektu działania CAZ. Tak więc pomoc konkretnemu
klientowi ma również formę projektu: najpierw diagnozowany jest problem – dlaczego dana osoba nie może znaleźć zatrudnienia, potem
indywidualnie ustalany jest sposób aktywizacji, następnie jest on realizowany. W kolejnym kroku oceniany jest osiągany efekt, ewentualnie
planowane są dalsze działania.
Opisane wyżej podejście stosowane jest w CAZ Nysa od dwóch lat.

4.8.6 Zarządzanie zasobami ludzkimi
		

4.8.6.1 Komunikacja wewnętrzna

Jak pokazują badania z zakresu zarządzania, kluczem sukcesu
w działaniu organizacji jest skuteczna komunikacja. W CAZ Nysa
wykorzystywane są dwa główne narzędzia komunikacyjne:
1. Intranet – znajdują się tu najważniejsze informacje dotyczące działania urzędu, zaczynając od dokumentów (ustawy,
procedury wewnętrzne, zarządzenia dyrektora), materiałów
szkoleniowych, po nieformalne informacje przekazywane
przez pracowników (prośby o pomoc w rekrutacji). Intranet
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jest wykorzystywany przez kierownictwo do przekazywania
informacji wszystkim pracownikom jednocześnie.
2. Spotkania – są stałym elementem pracy każdego wydziału.
Raz w tygodniu są spotkania wydziałowe, raz w miesiącu są spotkania całego CAZ, w którym uczestniczy również
Zastępca Dyrektora. Systematycznie spotyka się również
kadra kierownicza. Na spotkaniach omawiane są bieżące
sprawy, problemy i sposoby ich rozwiązania.
Jak wynika z prowadzonych w CAZ Nysa badań, taki sposób komunikacji wewnętrznej jest skuteczny zarówno w opinii pracowników,
jak i kierownictwa. Wpisanie w kalendarz systematycznych spotkań
pozwala na szybkie diagnozowanie problemów, ale również włącza
pracowników w ich rozwiązywanie.
W CAZ Nysa można zauważyć przywiązanie kadry zarządzającej do prowadzenia partycypacyjnej polityki zarządzania kadrami, co wyraża się
szerokim konsultowaniem różnego rodzaju rozwiązań z pracownikami.
4.8.6.2 Szkolenia
W CAZ Nysa można zauważyć bardzo staranne prowadzenie polityki szkoleniowej, w której szkolenia poza rozwijaniem kompetencji
i podwyższaniem kwalifikacji mają stanowić bodziec do rozwoju całej
organizacji. Dlatego też tematyka szkoleń jest bardzo przemyślana
i dostosowana do potrzeb organizacji. Raz do roku jest prowadzone
szkolenie zamknięte dla wszystkich pracowników CAZ i ma charakter szkolenia „szytego na miarę”. Wykorzystywane są wtedy elementy
warsztatowe. Przykładem może być zeszłoroczne szkolenie z coachingu,
którego celem było zwiększenie kompetencji pracowników w motywowaniu i aktywizacji klientów urzędu. W specjalnych szkoleniach uczestniczy również kadra kierownicza.
CAZ Nysa sięga również po trenerów szkolących w sektorze prywatnym, dzięki czemu pracownicy mogą zyskać nową perspektywę i spojrzeć z dystansem na wykonywane przez siebie zadania.
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4.8.6.3 Docenianie efektywności
Wprowadzenie projektowego trybu pracy wymagało wprowadzenia
mechanizmów motywujących pracowników do zorientowania na osiąganie celów. Dlatego też wprowadzono system oceniania i premiowania pracowników za osiągane wyniki. Jak pokazał przykład CAZ Nysa
nie jest to proces łatwy, osiągnięcie konsensusu zajęło w ich przypadku
1,5 roku. Jako narzędzie motywacyjne wykorzystane zostały dodatki
z Funduszu Pracy.
Przyjęty w CAZ Nysa system opiera się na dwóch zasadach – najpierw
oceniana jest efektywność zespołu, następnie zaś efektywność pracownika. Gdy zespół zrealizuje postawiony przed nim cel (np. zrealizowanie 50% wszystkich ofert pracy), wtedy indywidualnie każdy pracownik
najpierw zostanie oceniony pod kątem prezentowanej postawy (max.
do zdobycia 100 zł), potem pod kątem efektywności (pozostała część
dodatku). Dyrektor ma możliwość zwiększenia lub zmniejszenia
dodatku, np. doceniając aktywność danej osoby w realizowanych przez
urząd projektach.
4.8.7 Organizacja ucząca się
Analiza sposobów działania CAZ Nysa pokazała również, że Centrum
można nazwać organizacją uczącą się. Zadania realizowane przez urząd
są zarówno monitorowane, jak i ewaluowane. Wyciągane wnioski przekładają się na kolejne podejmowane inicjatywy.
Co jest kluczowe dla systematycznego uczenia się organizacji? Wpisanie monitoringu i ewaluacji jako stałych elementów procesów mających
miejsce w organizacji. Pomiar i ewaluacja osiągniętych wyników jest
momentem na refleksje, co może owocować nowymi rozwiązaniami
zwiększającymi skuteczność prowadzonych działań. Należy podkreślić,
że takie podejście zakłada ryzyko poniesienia porażki, która jednak
może zostać przekuta w przyszłości na sukces.
CAZ Nysa każdy ze swoich projektów ewaluuje wewnętrznie. Przymierza
się również do prowadzenia ewaluacji zewnętrznej. Dodatkowo prowadzony jest stały pomiar satysfakcji klientów. Następnego dnia po wizycie
klienta w urzędzie pracownik nyskiego biura kontaktuje się z nim
i przeprowadza krótką ankietę.
157

4

STUDIA PRZYPADKU

4.8.7.1 Pochwała kreatywności i innowacyjności
Pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej w Nysie są stale zachęcani
przez kierownictwo do wykorzystywania kreatywnych i innowacyjnych
rozwiązań w swojej codziennej pracy. Kadra zarządzająca wychodzi
z założenia, że pracownicy na co dzień realizujący główne cele urzędu
są osobami, które mogą dostrzegać problemy i potencjalne ich rozwiązania, które nie są widoczne z wyższych szczebli hierarchii organizacyjnej. Wdrażanie rozwiązań zaproponowanych przez pracowników pełni
również funkcję motywującą, gdyż – zdaniem kadry zarządzającej –
wtedy pracownicy identyfikują się z wprowadzonymi zmianami i dzięki
temu lepiej wykonują swoje obowiązki.
Kadra zarządzająca stymuluje swoich pracowników do zgłaszania
pomysłów służących usprawnieniu działania urzędu i skuteczniejszej aktywizacji klientów. W  tym celu wykorzystują następujące
rozwiązania:
1. Pracownicy są wysyłani na szkolenia, które mają być
inspiracją do dalszego rozwoju. Raz do roku jest również
organizowane szkolenie zamknięte (w 2012 z coachingu)
z tematów, które zdaniem kadry zarządzającej mogą
wnieść coś nowego do pracy urzędu. W  ostatnim
szkoleniu wewnętrznym nie brała udziału kadra zarządzająca,
co miało umożliwić pracownikom swobodną dyskusję.
Trener miał natomiast sporządzić raport z wypracowanymi
wnioskami z dyskusji.
2. Prowadzenie ciągłego konkursu na rozwiązania racjonalizatorskie. Dyrektor za wybrane propozycje zgłoszone przez
pracowników przyznaje nagrodę finansową w kwocie 500 zł.
W  ciągu pierwszego półrocza 2012 przyznane zostały trzy
takie nagrody.
3. Pracownicy otrzymali zadanie polegające na wypracowaniu w ciągu określonego czasu rozwiązań służących lepszej
i skuteczniejszej obsłudze klientów. Schemat realizacji zadania został przedstawiony obok. Jego wynikiem były między
innymi znaczące zmiany w sposobie obsługi klienta.
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Schemat 6. Sposób generowania usprawnień w obsłudze klienta
Pracownicy podzielili się na grupy
(WAŻNE: podział nienarzucony
przez kierownictwo)

Zadanie: przygotowanie propozycji
zmian w obsłudze klienta służących
skuteczniejszej aktywizacji

Analiza pomysłów przez kierownictwo
wraz z uzasadnieniem
wdrożenia/niewdrożenia pomysłów

Wskazanie osób odpowiedzialnych
za wdrożenie wybranych pomysłów

Wdrożenie rozwiązań

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych wywiadów

Kadra kierownicza wspomaga innowacyjność i kreatywność również
u siebie. Co roku wyjeżdża na szkolenie, które ma być również inspiracją do dalszych działań. W szkoleniach jest zawsze uwzględniona część
warsztatowa, na której wypracowywane są nowe pomysły.
4.8.8 Relacje z otoczeniem
CAZ Nysa współpracuje z wieloma instytucjami zewnętrznymi. Jednym
z kluczowych partnerów są ośrodki pomocy społecznej. Celem współpracy jest pomaganie wspólnemu beneficjentowi, przede wszystkim
poprzez skoordynowanie kierowanego do niego wsparcia.
Istotnym partnerem we współpracy są agencje pośrednictwa pracy.
PUP Nysa wysyła do nich listy intencyjne zachęcające do współpracy.
Celem współpracy jest zwiększenie efektywności zatrudnieniowej
poprzez zwiększenie ofert pracy skierowanych do zarejestrowanych
w urzędzie osób bezrobotnych. Kierownictwo PUP wskazywało również
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na sytuacje konkurowania z agencjami pośrednictwa pracy, kiedy to
urząd zwracał się bezpośrednio do pracodawcy korzystającego z usług
agencji o przekazanie mu rekrutacji. Co ważne, rekrutacja się udała,
choć urząd musiał zwiększyć swoją elastyczność np. poprzez wydłużenie godzin pracy. PUP Nysa zwraca uwagę, że pracodawcy często
nie wiedzą, że w rekrutacji może im pomóc urząd pracy, co wskazuje
na generalny problem niewystarczającej promocji usług skierowanych
do pracodawców.
4.8.9 Pokaż innym, co robisz, czyli marketing w Centrum
		
Aktywizacji Zawodowej
PUP Nysa przywiązuje dużą wagę do promowania prowadzonych przez
siebie działań. Sprzyja temu podejście projektowe z dwóch względów:
po pierwsze każdy projekt ma swoją nazwę, często chwytliwą, po drugie mierzone są efekty działań, a więc możliwe jest prezentowanie
tego, co udało się konkretnie zrobić. Informacje o działaniach urzędu
na bieżąco są przekazywane do lokalnych mediów.
Rysunek 8. Okładka Gazety Nyski
Rynek Pracy

Źródło: PUP Nysa

Poza tym CAZ Nysa przyjął założenie,
że przynajmniej raz w miesiącu jest
organizatorem eventu: czy to targów
pracy, gali lokalnego biznesu, czy też
konkursu dla młodzieży. PUP Nysa
wydaje również gazetę skierowaną do
swoich klientów, w której znajdują się
informacje o planowanych na następny
miesiąc działaniach urzędu oraz aktualne oferty pracy16. W  działaniach
PR-owych wykorzystywane są również
nowoczesne technologie, tak np. PUP
Nysa wszystkie informacje publikuje
na swojej stronie internetowej oraz
posiada własny profil na portalu
społecznościowym.

Prezentowanie działania PUP Nysa
są wyrazem swoistego wyjścia i pokazania się społeczności lokalnej.

16	Wcześniej PUP Nysa wydawał biuletyn, który miał formę sprawozdania, co PUP zrealizował
w poprzednim miesiącu. Jednakże kierownictwo urzędu uznało, że taka forma nie przekazuje
użytecznych z punktu widzenia klienta informacji.
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Budują one pozytywny wizerunek urzędu jako prężnej instytucji, która
może pomóc korzystającym z jej usług klientom.
CAZ Nysa jest przykładem aktywnie działającego urzędu, mimo
stosunkowo trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Sukces urzędu
na wielu polach wydaje się być pochodną stosowanego modelu
zarządzania: włączania pracowników w podejmowane w ramach
urzędu decyzje, stymulowanie i docenianie kreatywności, zorientowanie na rezultaty, a także promowanie swoich działań na zewnątrz.
Ten ostatni element z całą pewnością powinien być częściej
wykorzystywany przez inne urzędy pracy, ponieważ – jak pokazują
przeprowadzone przez nas badania – wiedza o usługach dostępnych w ramach CAZ nie jest rozpowszechniona. Szczególnie dotyczy
to docierania z informacją do pracodawców, bez których znalezienie
pracy dla osób bezrobotnych nie jest możliwe.
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4.9 Powiat nowosądecki
4.9.1 Rys powiatu
Powiat nowosądecki jest położony
w
województwie
małopolskim.
W  jego skład wchodzi 16 gmin,
w tym jedna gmina miejska, cztery
miejsko-wiejskie i 11 wiejskich.
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego obsługuje gminy
powiatu, bez Nowego Sącza, który
jest miastem na prawach powiatu
i który obsługiwany jest przez
Sądecki Urząd Pracy. Powiat nowosądecki został zaliczony do regionów
o sytuacji nieco gorszej niż przeciętna sytuacja na rynku pracy.
W czerwcu 2012 stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowosądeckim wynosiła 16,0%, co było znacznie wyższą wartością niż w całym
województwie małopolskim (10,5%). Wśród bezrobotnych 51,6%
stanowią kobiety; ponad 90% bezrobotnych zalicza się do kategorii
osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Na strukturę zatrudnienia niewątpliwe wpływa bliskość miasta – Nowy
Sącz, w którym jest kilka znaczących przedsiębiorstw w wielu branżach: budownictwie, branży kolejowej, maszyn górniczych, spożywczej,
przemysłowej i produktów węglowych i technicznych. Ponadto od 2007
działa „Podstrefa Nowy Sącz Krakowskiego Parku Technologicznego”.
Istotną rolę gospodarczą w tym regionie pełni też rolnictwo – 47%
powierzchni zajmują użytki rolne oraz turystyka.

4.9.2 Kilka słów o historii PUP
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego rozpoczął
działalność 1 czerwca 2006 roku decyzją Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 kwietnia 2006 r. Wcześniej działał jeden urząd pracy,
który obsługiwał zarówno miasto Nowy Sącz, jak i powiat
nowosądecki. W  publikacji wydanej w 2008 r. z okazji dziesięciolecia
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powstania powiatu nowosądeckiego podano, że „decyzja o oddzieleniu
była podyktowana kilkoma względami: praktycznymi – powiat
zyskał większą możliwość motywowania PUP do podejmowania działań
zmniejszających bezrobocie i ludzkimi – dzięki oddzieleniu bezrobotni
mieszkańcy powiatu zyskali dłuższy o pół roku okres pobierania
zasiłku. Gdy działał jeden wspólny PUP, stopę bezrobocia liczono
wspólnie dla Nowego Sącza i powiatu – wtedy była niższa od średniej
krajowej (okres wypłacania zasiłku – 6 miesięcy). Dla samego
powiatu jednak tę średnią znacznie przekraczała (okres wypłacania
zasiłku – 12 miesięcy)”17. W  2012 wygasła dotychczasowa umowa
z właścicielem budynku, w którym mieści się Urząd Pracy. Jak donosiła
wtedy lokalna prasa18, zastanawiano się nad przeniesieniem Urzędu
do budynków należących do Starostwa. Żaden z budynków, który
był do dyspozycji nie spełniał jednak wymagań. Umowa
z właścicielem budynku została więc przedłużona i urząd nie zmienił
lokalizacji.
CAZ został wyodrębniony uchwałą Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2010 r.
Przeprowadzono prace remontowe mające na
celu modernizację siedziby. Dokonano zakupów
mebli, sprzętu komputerowego, materiałów
biurowych. Zainstalowano klimatyzację, żaluzje
i wykładziny. Zmieniono tablice informacyjne
na nowe, zawierające informacje o CAZ. Ogólny koszt utworzenia
CAZ wyniósł 163 470 złotych. Źródłem finansowania były środki
Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz środki samorządu. Koszt
utworzenia CAZ względnie nie był wysoki, co miało związek z dobrym
stanem technicznym budynku. Nie było konieczności przeprowadzania kosztownych prac budowlanych. Dokonano głównie modernizacji
wyposażenia.

17	Zob. 10 lat powiatu nowosądeckiego, http://www.powiat.nowy-sacz.pl/edc_media/med_tiny_
mce_uploads/files/publikacja%2010%20lat%20powiatu.pdf , s. 94.
18 ht tp://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/posredniak-nie-zmienia-adresu-zostaje-nanawojowskiej,36079
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Zdjęcie 34. Siedziba PUP dla Powiatu Nowosądeckiego

Źródło: http://www.sadeczanin.info/media/gallery/2012-07-12-pup/photo_58d8722ca783793ea116.jpg

4.9.3 Warunki techniczno-lokalowe
PUP dla powiatu nowosądeckiego mieści się w Nowym Sączu, na ulicy
Nawojowskiej, jednej z głównych ulic miasta. Lokalizacja jest dogodna
pod względem dostępności dla klientów. Urząd leży około 1,5 km od
stacji kolejowej i około 3 km od dworca PKS. Dla klientów zmotoryzowanych dostępny jest parking przed budynkiem. Autobusowa komunikacja
miejska oraz prywatna zapewnia dojazd dla klientów nieposiadających
samochodów. Urząd mieści się w biurowcu firmy Optimus S.A.
CAZ zlokalizowany jest na terenie głównej siedziby PUP. Centrum
zajmuje powierzchnię ok. 400 m2, co stanowi 26% całego lokalu, którym dysponuje urząd. CAZ zlokalizowane jest na parterze budynku
zajmowanego przez PUP tak, aby klient nie miał problemów z odnalezieniem tego miejsca. Jedynie klub pracy znajduje się na innej kondygnacji, gdyż z powodu ograniczeń lokalowych nie udało się umiejscowić
go na parterze.
Pracownicy kluczowi są rozmieszczeni w salach według komórek
organizacyjnych, co oznacza, że oddzielne pokoje zajmują pośrednicy pracy, oddzielne doradcy itd. Sale, w których obsługiwani są
klienci mieszczą po kilka stanowisk. Przykładowo pośrednicy pracy
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przyjmują w dwóch pokojach. W jednym jest 6 stanowisk, w drugim 5.
Stanowiska są oddzielone od sąsiednich niskimi ściankami
z aluminium i matowego szkła. Ścianki zapewniają jedynie częściowe oddzielenie stanowisk (osoby siedzące przy biurkach nie widzą
sąsiednich stanowisk), lecz nie zapewniają pełnej poufności rozmów.
W  urzędzie nie ma sal do indywidualnych spotkań. Innym problemem urzędu związanym z warunkami lokalowymi, który był zgłaszany
przez pracowników, jest brak sali konferencyjnej, która jest potrzebna
do organizowania spotkań grupowych, giełd pracy itp. W  efekcie
w przypadku organizacji giełd pracy i temu podobnych przedsięwzięć,
urząd jest zmuszony ponosić dodatkowe koszty z tytułu wynajmu sal.
To z kolei ogranicza rozmach działania.
Zdjęcie 35. Jedna z dwóch sal pośrednictwa pracy w PUP dla Powiatu Nowosądeckiego.
Widoczne stanowiska do obsługi klientów oraz oddzielające je niskie ścianki.

Źródło: WYG/PSDB

Wydzielenie CAZ, oprócz umiejscowienia prawie wszystkich działów na
jednej kondygnacji, zostało przeprowadzone także za pomocą odpowiednich oznaczeń oraz kolorystyki (kolor pomarańczowy). Warunki
lokalowe nie pozwoliły na daleko idące wydzielenie CAZ, z tego względu
skupiono się na wydzieleniu wizualnym - poprzez logo Centrum
Aktywizacji Zawodowej i właśnie poprzez kolor przypisany do pomieszczeń, w których znajduje się Centrum Aktywizacji Zawodowej.
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Dla klientów urzędu przewidziano punkt informacyjny znajdujący się
w holu głównym urzędu. Tablice informacyjne dot. CAZ znajdują się przy
wejściu do budynku, zaś na korytarzach rozmieszczono tablice informujące o lokalizacji poszczególnych stanowisk. Przy każdym pokoju zostały
umieszczone dodatkowe tabliczki zawierające informacje o stanowiskach
i obsługujących je urzędnikach. Na większości tablic znajduje się także
logo CAZ. System informacji wizualnej urzędu jest czytelny i dobrze
spełnia swoje zadania, co oznacza, ze osoby odwiedzające urząd nie
powinny mieć problemu z odszukaniem właściwych stanowisk.
Wystrój urzędu został wykonany w stylu biurowym. Pomieszczenia są
wyposażone w typowe funkcjonalne meble biurowe utrzymane w jasnej
kolorystyce. Stanowiska obsługi klientów są wygodne, lecz jak już
zostało wspomniane, nie zapewniają poufności rozmowy.
Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Umiejscowienie CAZ na parterze stanowi znaczne ułatwienie dla osób
mających problemy z poruszaniem się. Dodatkowo korytarze i schody
w urzędzie zostały wyposażone w poręcze i uchwyty. Ponadto dla osób
poruszających się na wózkach jest dostępna platforma schodowa umożliwiająca transport po schodach. Dla osób niepełnosprawnych zostały
także wydzielone miejsca na parkingu przed urzędem.
Ogólnie warunki pracy i obsługi klientów można ocenić jako dobre.
Nowoczesny budynek, nowe meble, schludny wystrój i dobre
oznaczenie pomieszczeń składają się na pozytywną ocenę.
Zdjęcie 36. Punkt informacyjny dla klientów PUP dla Powiatu Nowosądeckiego

Źródło: WYG/PSDB
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Zdjęcie 37. Tablica informacyjna na korytarzu PUP dla Powiatu Nowosądeckiego.
Widoczne informacje o stanowiskach obsługi, a także logo CAZ.

Źródło: WYG/PSDB

Z informacji zebranych na potrzeby badania wynika, że utworzenie CAZ
nie wiązało się ze znaczącymi zmianami w zakresie warunków pracy
i obsługi klientów. Z  ankiety skierowanej do dyrekcji urzędu wynika,
że w wyniku wyodrębnienia CAZ nie zmieniły się warunki obsługi
klientów. Powierzchnia PUP przeznaczona do obsługi klientów i liczba
pomieszczeń pozostały bez zmian. Polepszyło się natomiast wyposażenie w sprzęt komputerowo-biurowy. Pracownicy mają do dyspozycji sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki, sprzęt
umożliwiający odtwarzanie nagrań i dźwięku, kamery.
4.9.4 Organizacja pracy w CAZ
Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego kieruje
Dyrektor wraz z Zastępcą. Dyrektor nadzoruje bezpośrednio działy
administracyjno-organizacyjne, takie jak Dział Finansowo Księgowy,
Dział Kadr, Spraw Socjalnych i BHP, Dział Organizacji i Administracji,
a także Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń. CAZ jest kierowany
bezpośrednio przez Zastępcę Dyrektora. W  skład centrum wchodzą
trzy działy:
• Dział Pośrednictwa Pracy,
• Dział Rozwoju Zawodowego i Poradnictwa,
• Dział Instrumentów Rynku Pracy.
Centrum jest wyraźnie oddzielone w strukturze organizacyjnej. W jego
obrębie są realizowane tylko zadania usług i instrumentów rynku pracy.
Działy realizujące zadania administracyjne oraz rejestracja znajdują
się poza CAZ i są podległe bezpośrednio dyrektorowi urzędu.
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Schemat 7. Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego.
DyRektor

Powiatowego Urzędu Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego
Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego
Kierownik CAZ

DFK
Dział
Finansowo Księgowy
DKSS
Dział Kard, Spraw
Socjalnych i BHP

SK
Samodzielne
Stanowisko ds. Kontroli
wewnętrznej

KR
Filia PUP
w Krynicy-Zdroju

DOR
Dział Organizacji
i Administracji
DES
Dział Informacji
Ewidencji i Świadczeń
ZZ
Zespoły Zadaniowe

CAZ
Centrum Aktywizacji
Zawodowej
DPP
Dział
Pośrednictwa Pracy
DPS
Dział Rozwoju
Zawodowego
i Poradnictwa
DIR
Dział Instrumentów
Rynku Pracy

Podległość służbowa
Realizacja zadań w ramach CAZ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów PUP dla Powiatu Nowosądeckiego

W  każdym dziale wchodzącym w skład CAZ funkcjonuje stanowisko kierownika działu. Interesującym rozwiązaniem organizacyjnym
istniejącym w strukturze organizacyjnej PUP są zespoły zadaniowe.
W  ich skład wchodzą kierownicy projektów i pozostali pracownicy
realizujący projekty prowadzone przez urząd. Zespoły stanowią
oddzielną komórkę organizacyjną, która jest podległa bezpośrednio dyrektorowi urzędu. Wprawdzie zespoły zadaniowe formalnie nie
wchodzą w skład CAZ, jednak są funkcjonalnie związane z centrum,
gdyż realizują zadania w ramach CAZ.
Według danych na 31 grudnia 2011 r. w urzędzie było zatrudnionych 112
osób, z czego prawie połowa (53 osoby) w CAZ. W centrum pracowało:
• 18 pośredników pracy,
• 6 doradców zawodowych,
• 4 specjalistów ds. rozwoju zawodowego,
• 2 specjalistów ds. programów,
• 2 liderów klubu pracy,
• 21 innych pracowników (w tym kierownicy działów, 		
specjaliści ds. szkoleń, referenci).
168

4

STUDIA PRZYPADKU

Wśród pracowników CAZ dominują osoby o ogólnym stażu pracy
powyżej 10 lat (53%). Ponad 1/3 pracowników centrum ma staż
od 6 do 10 lat. Jedynie co dziesiąty pracownik ma mniej niż 6 lat
doświadczenia zawodowego.
Utworzenie CAZ nie wpłynęło na stan zatrudnienia w urzędzie.
Nie miało też żadnego wpływu na politykę kadrową. Problemem
zgłaszanym przez Dyrekcję Urzędu w toku badania jest zbyt mała
liczba pracowników, a także zbyt duża rotacja kadr oraz
niskie płace.
PUP dla Powiatu Nowosądeckiego dysponuje także filią w Krynicy, która
obsługuje gminy Krynica Zdrój i Muszyna. W filii pracuje dwóch pośredników pracy i jeden doradca zawodowy. Obsługa instrumentów rynku
pracy odbywa się w głównej siedzibie PUP.
4.9.5 Procedury wewnętrzne
Ważnym aspektem organizacji pracy w PUP dla Powiatu Nowosądeckiego jest podział pośredników pracy wg zawodów/branż.
Obsługa osób zarejestrowanych, niezarejestrowanych i pracodawców
odbywa się wg następujących branż (lista wg stanowisk obsługi):
• handel, fryzjerstwo, kosmetyka, pracownicy ochrony,
• gastronomia, masarze, rolnicy, turystyka, krawiectwo,
• oświata, specjaliści z wyższym wykształceniem, technicy,
informatycy, ochrona zdrowia, opiekunowie,
• pracownicy biurowi i księgowi,
• ślusarze, spawacze, elektrycy, stolarze,
• branża samochodowa, operatorzy maszyn,
• branża budowlana,
• pracownicy przy pracach prostych, robotnicy niewykwalifikowani,
• pośrednik pracy do kontaktów zewnętrznych z pracodawcami.
Ponadto funkcjonuje też stanowisko ds. EURES i agencji zatrudnienia.
Pośrednicy pracy obsługują zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców. Podział branżowy obowiązuje także w przypadku obsługi pracodawców. Zdaniem kierownictwa taki podział pozytywnie wpływa na
kontakty z pracodawcami, zapewnia lepsze rozeznanie w rynku pracy
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i wymaganiach stawianych na danym stanowisku, przez co pośrednicy
pracy mogą skuteczniej świadczyć usługi:
„Pośrednik jest w stanie więcej dowiedzieć się na temat charakterystyki zawodów, które w danej branży są. Wie więcej o wymaganiach
kwalifikacyjnych jakie są potrzebne, o ewentualnych jakiś konkretnych przepisach prawnych, które też licencjonują pewne zawody.
Jest w stanie też bardziej poznać pracodawców z danej branży (…)
wie o co konkretnie już pracodawcę zapytać, na co naprowadzić,
jakie mu są informacje potrzebne, żeby móc potem dokonać odpowiedniej selekcji kandydatów na ofertę. Pracodawca też ma wrażenie,
że rozmawia z osobą kompetentną. Że jak mówi o jakiejś maszynie
to że nie pada z drugiej strony pytanie: a co to jest? I  z czym się
to je? Tylko, że pośrednik się orientuje, w transporcie drogowym,
czy w innych, bo są to naprawdę bardzo takie specyficzne nieraz
przepisy, uwarunkowania i trzeba się na nich znać”.
Taka organizacja pracy pośredników funkcjonowała od czasu powstania urzędu dla powiatu nowosądeckiego. W efekcie wprowadzenia CAZ
nastąpiła natomiast istotna zmiana w obsłudze pracodawców, gdyż
zostali powołani tzw. pośrednicy zewnętrzni. Są to pośrednicy, których
zadaniem jest odwiedzanie zakładów pracy i kontakty z pracodawcami
na miejscu. Przez dwa tygodnie w miesiącu pośrednicy zewnętrzni
pracują w terenie, pozyskują informację o zapotrzebowaniu na pracowników, nawiązują kontakty, informują o usługach oferowanych przez
urząd. Pozostały czas pracują w urzędzie, gdzie również obsługują
pracodawców. Do tych pośredników kierowani są także pracodawcy,
którzy przychodzą do urzędu po raz pierwszy. Mają oni za zadanie przedstawienie tym pracodawcom oferty urzędu i poznanie ich potrzeb.
Doradcy zawodowi są skupieni w Dziale Rozwoju Zawodowego
i Poradnictwa. Zazwyczaj obsługa klientów odbywa się na zasadzie
wyznaczonych spotkań, jednak w urzędzie jest wyznaczony także
tzw. dyżurny doradca, który udziela porad poza harmonogramem.
Współpraca między pośrednikami a doradcami jest oparta o podział
według branż. Każdy pośrednik ma wyznaczonego doradcę, z którym
współpracuje.
W związku z organizacją pracy pośredników i doradców według branż
konieczne było wprowadzenie specyficznych rozwiązań w zakresie
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ścieżki obsługi klienta. Bezrobotny lub poszukujący pracy, który rejestruje się w Dziale Informacji, Ewidencji i Świadczeń, musi również
określić, do jakiej branży ma zostać przypisany - na podstawie swojego
wykształcenia, doświadczenia zawodowego i chęci co do tego, w jakim
zawodzie, w jakiej branży chciałby pracować.
Podczas pierwszej wizyty u pośrednika jest przeprowadzana diagnoza
potrzeb i możliwości pod kątem ofert pracy lub form aktywizacji.
Zostaje także wyznaczony termin kolejnej wizyty. W następnej kolejności, w przypadku stwierdzenia potrzeby, klient może być kierowany
do doradcy zawodowego. Ponadto przed zakwalifikowaniem na szkolenie wszyscy kandydaci są kierowani do doradców zawodowych w celu
zwiększenia trafności doboru uczestników szkoleń. Według dyrekcji
urzędu takie rozwiązanie wpływa na efektywność szkoleń oraz właściwe planowanie rozwoju zawodowego osób bezrobotnych. W urzędzie
nie ma wydzielonej obsługi osób pozostających w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy. Stosowana jest natomiast zasada, według której pierwszeństwo w dostępie do różnych form aktywizacji mają osoby
oreślone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
W  przypadku staży urząd wprowadził dla pracodawców wymóg
zatrudnienia osób po zakończeniu stażu. Wymagany minimalny czas
zatrudnienia to zazwyczaj trzy miesiące. To działanie ma na celu
ograniczenie zjawiska ciągłego zatrudniania stażystów bez tworzenia
stałych miejsc pracy.
W opinii dyrekcji urzędu utworzenie CAZ nie wpłynęło na jakość usług
świadczonych przez PUP zarówno w zakresie usług dla bezrobotnych
lub poszukujących pracy, jak i pracodawców. Nie miało to też wpływu
na różne aspekty działalności urzędu, takie jak czas obiegu dokumentów, podejmowanie decyzji lub czas poświęcany na pracę z klientami.
Zarówno dyrekcja, jak i większość pracowników centrum stwierdziła,
że wyodrębnienie CAZ nie miało wpływu na przepływ informacji od
kierownictwa do pracowników. Dyrektor urzędu w wywiadzie stwierdził
jednak, że dostrzegł zwiększoną współpracę między trzema działami
wchodzącymi w skład CAZ:
„Informacje między nami przepływają i każdy dział i pośrednik swoją
wiedzę o rynku, i dział instrumentów pracy o możliwościach finansowych urzędu tak samo jak i doradca zawodowy o sytuacji ogólnie,
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każdy tutaj ma coś do powiedzenia, także tak, ta ścieżka się bardziej
uściśliła i bardziej się skróciła. Jest to szybsze” .
Pracownicy kluczowi w filii PUP w Krynicy Zdrój formalnie podlegają kierownikowi filii. W  praktyce jednak najczęściej bezpośrednio
kontaktują się z kierownikiem CAZ, czyli Zastępcą Dyrektora
Urzędu. Wszelkie ustalenia, procedury i informacje są przekazywane
bezpośrednio do wszystkich pracowników, włączając w to również
pracowników filii. Pracownicy filii uczestniczą w naradach lub
wewnętrznych szkoleniach razem z pozostałymi pracownikami.
Bezpośredni sposób komunikacji został wypracowany w celu
zapewnienia dobrego przepływu informacji i dokumentów między
PUP a filią.
4.9.6 Relacje z otoczeniem
PUP dla Powiatu Nowosądeckiego dysponuje bardzo dobrze wykonaną stroną internetową, na której można znaleźć wszelkie niezbędne
informacje o działalności urzędu, oferowanych usługach, procedurach, niezbędnych dokumentach. W Biuletynie Informacji Publicznej
została zamieszczona lista działów i stanowisk wraz z nazwiskami
pracowników oraz numerami telefonów.
Zdjęcie 38. Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego.

Źródło: PUP dla Powiatu Nowosądeckiego
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Urząd pracy współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wśród
których znajdują się m.in. Centrum Integracji Społecznej Stopil
z Nowego Sącza oraz Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego.
PUP włącza się jako partner w projekty realizowane przez różne
podmioty reprezentujące trzeci sektor. Ponadto w ramach
projektów urząd współpracuje także z ośrodkami pomocy społecznej, w ramach których pośredniczy w rekrutacji, rozpowszechnianiu
informacji i promocji. Urząd pośredniczył w przyznaniu dotacji
dla spółdzielni socjalnej, która powstała w 2011 roku w gminie
Piwniczna. Innym partnerem urzędu pracy jest OHP. Urząd
pracy zamieszcza na swoich stronach informacje o projektach
realizowanych przez hufiec, takich jak targi pracy. PUP jedynie
sporadycznie współpracuje z agencjami zatrudnienia w zakresie
pośrednictwa pracy.
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4.10

Stargard Szczeciński

4.10.1 Rys powiatu
Powiat stargardzki jest jednym z 21
powiatów województwa zachodniopomorskiego.
Obszar
działania
Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie
Szczecińskim
obejmuje
gminy: Gminę Stargard Szczeciński,
Miasto Stargard Szczeciński, Miasto
i Gminę Chociwel, Miasto i Gminę
Dobrzany, Gminę Dolice, Gminę
Kobylanka, Gminę Marianowo, Gminę
Stara Dąbrowa, Miasto i Gminę
Suchań oraz Miasto i Gmina Ińsko.
Powiat należy do kategorii powiatów o gorszej niż przeciętna sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w powiecie w czerwcu 2012 r.
kształtowała się na poziomie od 18,9%. Była wyższa od stopy bezrobocia w województwie, która utrzymuje się na poziomie 16,7%.
Wśród ogółu bezrobotnych 54,4% stanowią kobiety, zaś 41% - mieszkańcy wsi. Osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy
wśród stargardzkich bezrobotnych jest 90,3%.
Na terenie powiatu znajduje się podstrefa Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, na terenie której do tej pory zainwestowali:
Bridgestone Stargard sp. z o.o. - japońska fabryka opon oraz Cargotec
Poland sp. z o.o. - fińska firma montażu maszyn przeładunkowych.
Zdaniem Dyrekcji PUP, tutejszy rynek pracy jest trudny. W  okresie
przeprowadzania badania urząd przygotowywał się do przyjęcia ok.
50 osób zwalnianych z przedsiębiorstwa napraw infrastruktury PNI Sp.
z o.o. oraz branży produkcji maszyn drogowych TRANS-MASZ, które
wraz ze zmianą właściciela zmieniają profil działalności.
Największe wyzwanie powiatu stanowi pozyskiwanie inwestorów, a tym
samym pracodawców – co leży po stronie władz samorządowych, drugim wyzwaniem, leżącym po stronie PUP i CAZ, jest zdobycie zaufania
pracodawców i odbudowanie, a nawet zbudowanie na nowo wizerunku
publicznych służb zatrudnienia.
174

4

STUDIA PRZYPADKU

4.10.2 Warunki techniczno-lokalowe
W budynku mieszczącym się przy ul. Pierwszej Brygady 35 Powiatowy
Urząd Pracy funkcjonuje od 2004 r. Wcześniej budynek należał do technikum kolejowego, a PUP dzielił siedzibę z Urzędem Gminy na Rynku
Staromiejskim. Obecna siedziba przeszła gruntowną modernizację
i adaptację do potrzeb PUP. Budynek liczy 4 kondygnacje: parter, dwa
piętra oraz poddasze, które również zostało zaadoptowane i obecnie
należące do CAZ pokoje działu instrumentów rynku pracy oraz klub
pracy – znajdują się w pomieszczeniach z charakterystycznymi belkami
stropowymi.
Zdjęcie 39. Klub Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Źródło: WYG/PSDB

Powierzchnia CAZ wynosi 215 m2 przy całkowitej powierzchni PUP
zajmującej 1058 m2. Każde pomieszczenie zajmowane przez CAZ jest
oznakowane z zewnątrz (a w przypadku sali obsługi także wewnątrz)
charakterystycznym logo centrum.
W  pomieszczeniach dominuje kolorystyka
charakterystyczna dla PUP (szarość, zieleń, biel),
na tym tle wyróżnia się sala obsługi z dużym
logo CAZ w kolorach pomarańczowym i niebieskim. W  niebieskiej kolorystyce utrzymana jest
też strona internetowa urzędu, która nie jest
akurat jego najmocniejszą stroną, choć ma tę zaletę, że można za jej
pomocą elektronicznie zarezerwować termin wizyty rejestracyjnej
(zakładka: http://www.pupstargard.pl/qms/). Dyrekcja zapowiada
zmianę strony WWW w przyszłym roku.
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Fizyczne wyodrębnienie CAZ wiązało się z przebudową budynku, kiedy
wiadomo było kto gdzie może usiąść i pracować. Planowaniem tego
podziału i projektowaniem wyglądu pomieszczeń zajmowała się Zastępca
Dyrektora ds. Rynku Pracy (obecnie Pani Dyrektorka urzędu).
Pani Dyrektor i jej zastępca uważają, że kwestie lokalowe nie są
problemem, a warunki oceniają jako dobre. Pokoje doradców są
dwuosobowe, więc komfort pracy oraz poufność są duże. Wcześniej doradcy i pośrednicy przyjmowali klientów na poddaszu oraz
w korytarzu. Przygotowania do utworzenia CAZ (uruchomionego 01.01.2010 r.) obejmowały m.in. przeniesienie całej obsługi
bezrobotnych na parter. Przed wyodrębnieniem CAZ siedmiu pośredników pracowało na parterze, na otwartej przestrzeni, gdzie przyjmowano klientów w części korytarza. Obecnie część ta jest wydzielona za
pomocą szyby, a 10 stanowisk obsługi klientów rozdzielono ściankami
na pojedyncze boksy. Sala – jako dawna część korytarza - jest podłużna
i połączona bezpośrednio ze stanowiskiem zastępcy kierownika działu
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Zastępca kierownika
nie ma osobnego pokoju, jego stanowisko znajduje się we wnęce
sali pośrednictwa, wcześniej przybudówce, którą połączono z salą.
W tak przyłączonej przybudówce niemożliwe okazało się zamontowanie
drzwi, co jednak nie jest wadą, a wręcz korzyścią – stanowisko zastępcy
kierownika jest umiejscowione na tyle dyskretnie, że nie dominuje
we wnętrzu i nie zaburza układu sali, a jednocześnie pozwala
monitorować co się na niej dzieje i interweniować w przypadku
wystąpienia sytuacji trudnych.
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Zdjęcie 40. Sala obsługi i pośrednictwa w PUP Stargard Szczeciński

Źródło: WYG/PSDB

Powyższe
działania
zdecydowanie
poprawiły
komfort
pracy
pośredników. Jak mówią sami pośrednicy, poprzednie warunki (otwarta
przestrzeń na korytarzu) były bardzo niewygodne: wszystkie rozmowy
było słychać, zachowanie poufności było praktycznie niemożliwe.
Na korytarzowym open-space mogło pracować tylko 7 pośredników
(tyle było stanowisk), pozostali byli rozlokowani w różnych częściach
budynku. Dzięki wydzieleniu sali obsługi rozmowy pośrednika
z klientem zyskały na jakości. Dzięki fizycznej możliwości zachowania
dyskrecji klienci mogą się bardziej otworzyć. Z kolei pośrednicy mogą
poświęcić klientom więcej czasu. Pracownicy CAZ zauważają również
różnicę w ocenie służb zatrudnienia przez klientów, którzy postrzegają
pośredników już nie tylko jako tych, którzy „wbijają tylko pieczątkę
o ubezpieczeniu”, ale też mogą realnie pomóc.
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Zdjęcie 41. Infokiosk w PUP Stargard Szczeciński

Źródło: WYG/PSDB

Do budynku prowadzą dwa wejścia oznaczone literami A (bliżej pośrednictwa) i B (bliżej rejestracji), z których jedno (B) zawiera podjazd
dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor PUP ubolewa jednak, że nie ma
możliwości sfinansowania łatwiejszego, fizycznego dostępu do wszystkich usług osobom niepełnosprawnym, a takie są zalecenia kontroli
NIK. Obecnie, ponieważ dział instrumentów rynku pracy jest na
III piętrze, osoby niepełnosprawne, które chcą z nich skorzystać, są
obsługiwane przez pracownika, który schodzi do nich na parter.
Na większy komfort pracy złożyły się też nowe meble kupione na
potrzeby CAZ, choćby krzesła. Na wyposażeniu CAZ znajdują się
również dwa monitory prezentujące informacje o usługach Centrum oraz
aktualne oferty pracy. Trzeci monitor jest połączony z systemem kolejkowym do pośrednictwa i rejestracji osób bezrobotnych. Pani Dyrektor
jest dumna z zakupu systemu numerkowego – PUP w Stargardzie jest
drugim w województwie (po jego stolicy, Szczecinie), który posiada taki
system. W niedużej odległości od stanowiska do wydawania numerków
(na parterze przy recepcji) znajduje się infokiosk i kserokopiarka,
na której klienci mogą bezpłatnie skserować dokumenty potrzebne
przy rejestracji (świadectwa pracy etc.).
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4.10.3 Zatrudnienie
28 spośród 36 pracowników CAZ to kobiety, co stanowi 78%. Łącznie
w PUP pracuje 58 kobiet, co stanowi 79% pracowników. 29 pracowników CAZ, czyli 81% ma wykształcenie wyższe (w skali całego PUP
jest to 50 osób czyli 69%). Większość pracowników (33 osoby w PUP,
z czego 14 w CAZ) jest w wieku od 25 do 34 lat i ma od 2 do 5 lat stażu
pracy. Kolejną najliczniejszą grupę pracowników stanowią pracownicy
o stażu powyżej 10 lat (18 w PUP, z czego aż 12 w CAZ) i w wieku
od 35 do 44 lat (16 osób, w PUP, z czego 5 w CAZ). Osób powyżej 55.
roku życia pracuje w PUP 10, z czego 3 w CAZ, w tym 2 na stanowisku
pośrednika pracy i 1 osoba na stanowisku doradcy zawodowego.
Samo fizyczne, przestrzenne wyodrębnienie CAZ, nie wpłynęło na liczbę
osób zatrudnionych. Warunki płacowe również się nie zmieniły, ponieważ podział na aktywne formy zatrudnienia i ewidencję oraz przyznanie
dodatków pośrednikom dokonane zostały już wcześniej. Fakt poprawy
warunków lokalowych i skupienia dziesięciu pośredników w jednym
miejscu (sali obsługi) był istotny dla wzrostu efektywności PUP, jednak
największym jej „generatorem” jest jakość kadr. Jak stwierdza dyrektor PUP jakość realizacji zadań wiąże się głównie z wiedzą osób pracujących, a na to wyodrębnienie CAZ nie miało wpływu. To, że pośrednicy
pracy robią więcej niż poprzednio jest, zdaniem dyrektorki, zasługą
kierownika działu pośrednictwa - długoletniego pracownika tutejszego
PUP, który wygrał wewnętrzny konkurs.
Zdaniem Pani Dyrektor awanse wewnętrzne bardzo pozytywnie
wpływają na motywację pracowników i ich wzajemne relacje. Zmiany
na stanowiskach kierowniczych są dokonywane przede wszystkim
wewnątrz urzędu, pracownicy są bardzo dobrze przygotowani
m.in. dzięki udziałowi w projekcie systemowym PO KL „Piramida
kompetencji”. Ponadto, jak uważa dyrekcja PUP „ludzie, którzy tu
pracują mają do tego powołanie”.
Dyrekcja kładzie również nacisk na wszechstronność pracowników.
Każdy z zatrudnionych w PUP jest tak przygotowany, by w każdej
chwili móc zastąpić innego pracownika. Ewentualne luki w wiedzy,
np. dotyczącej aktualnych przepisów, są wychwytywane przez kierowników działów. Kierownicy przeprowadzają pracownikom testy z wiedzy
(z zakresu ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy, kodeksu
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postępowania administracyjnego), ich wyniki są wskazaniem do
szkoleń lub uzupełnienia wiedzy we własnym zakresie. Profesjonalizm pracowników nie oznacza, że CAZ nie ma potrzeb kadrowych.
Jak mówi Pani Dyrektor, wzrost zatrudnienia, jaki nastąpił wraz z utworzeniem Centrum, pozwala na uzyskanie podstawowych wskaźników.
Powiat jest jednak dość rozległy, ma 10 gmin, w których CAZ dwa razy
w miesiącu organizuje spotkania z klientami, a także zajęcia aktywizacyjne i minikluby pracy. Pracownicy dużo czasu spędzają w terenie
- pośrednicy wychodzą do pracodawców, liderzy klubu pracy prowadzą zajęcia aktywizacyjne w punktach na terenie gmin, doradcy zawodowi spotkania informacyjne w szkołach, a także zakładzie karnym.
Przy takiej specyfice zatrudnienia, żeby mieć częściej bezpośredni
kontakt z osobami bezrobotnymi na terenie ich zamieszkania, zatrudnienie kilku osób więcej byłoby zdaniem dyrektor PUP korzystnym
rozwiązaniem.
Pani Dyrektor uważa również, że pożądane byłoby zatrudnienie
psychologa - uprawnionego do udzielania skierowań na komisję
lekarską lub wydawania orzeczeń - którego opinia byłaby wiążąca.
Potrzeba taka wynika z pozostawania w ewidencji osób, które nie
kwalifikują się do aktywizacji, a nie mają zdiagnozowanych schorzeń.
Rodzi to błędne koło niemocy, kiedy dana osoba uzyskuje skierowanie do pracy, a na badaniach lekarskich okazuje się, że nie może jej
wykonywać, w efekcie wraca do ewidencji PUP. Brak orzeczenia
uniemożliwia skierowanie takiego bezrobotnego do zakładu pracy
chronionej i w ten sposób trwa on w „błędnym kole bezrobocia”.
4.10.4 Organizacja pracy w CAZ
Klient rejestrując się w urzędzie wprowadzany jest do systemu elektronicznego (Syriusz). Następnie, każda kolejna jego wizyta w urzędzie (kontakt z pracownikiem PUP) jest odnotowywana w tym
systemie z zaznaczeniem, jaka forma wsparcia została zastosowana.
Pracownicy nanoszą w systemie swoje uwagi, zalecenia, propozycje
pracy, propozycje usług lub instrumentów i nie ma znaczenia czy są
to pracownicy działu ewidencji, pośrednictwa pracy czy instrumentów
rynku pracy. Istotne jest to, aby w każdym miejscu urzędu pracownicy mieli kompletną informację o kliencie i mogli dostosować swoje
działania do już podjętych, zaś klient nie musiał każdorazowo
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opowiadać o swoich dotychczasowych doświadczeniach. Taka organizacja pracy ma szczególne zastosowanie w pracy z klientem w dziale
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Doradcy zawodowi
korzystają z informacji zawartych w systemie zakładając karty usług
doradczych. Jednocześnie opinie z procesu doradczego są także
umieszczane w systemie elektronicznym, co daje pełen obraz działań
z klientem.
Schemat 8. Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie
Szczecińskim
DyRektor

Zastępca
Dyrektora
Samodzielne
Stanowisko
ds. Rynku pracy

CAZ
Dział
Pośrednictwa Pracy
i Poradnictwa
Zawodowego
___________

Dział Instrumentów
Rynku Pracy

Główny Księgowy
___________
Dział
finansowo-księgowy

Dział
Administracji
i Kadr

Dział
Ewidencji
i Świadczeń

Samodzielne
Stanowisko
ds. Kontroli

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów PUP Stargard Szczeciński

Aktywizacja klienta rozpoczyna się już na pierwszym spotkaniu po
siedmiu dniach od rejestracji, na którym przekazywane są wszystkie
informacje o prawach i obowiązkach osoby zarejestrowanej w PUP oraz
ofercie CAZ. Spotkania informacyjne odbywają się albo indywidualnie
albo w małych grupach. Zajęcia aktywizacyjne trwają 3-4 dni, a ich
tematyka jest dobierana na podstawie wyników ankiet przeprowadzanych wśród osób rejestrujących się od 2010 r. Ankieta jest anonimowa
i zawiera 44 pytania. Wyniki ankiet służą m.in. ocenie jakości pracy
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PUP, ale przede wszystkim poznaniu oczekiwań klientów w zakresie
preferowanych (w zależności od korelacji z innymi danymi, takimi jak
płeć, wiek, staż pracy, staż jako osoby bezrobotnej, przyczynę utraty
pracy i in.) form aktywizacji. Ankieta zawiera również pytania o to,
jakie przyczyny, zdaniem osoby badanej, utrudniają jej znalezienie
pracy oraz czy w toku poszukiwania pracy spotkała się z przejawami
dyskryminacji (ze względu na wiek, płeć etc.).
Dzięki ankietom tematyka zajęć aktywizacyjnych jest dostosowywana
do oczekiwań osób bezrobotnych. Zajęcia prowadzone są na miejscu w klubie pracy oraz na terenie gmin w ramach miniklubów pracy,
prowadzonych przez liderów w pomieszczeniach wyznaczonych przez
samorządy gmin (w 90% są to urzędy gmin).

4.10.5 Zmiana wizerunku CAZ
Na przykładzie miniklubów pracy dobrze widać, że CAZ może być
odbierany jako odrębna instytucja i w ogóle nie kojarzyć się z PUP.
Zastępca kierownika działu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
uważa, że wyodrębnienie CAZ stanowiło radykalną zmianę i znacząco
wpłynęło na postrzeganie działań aktywizacyjnych dotychczas prowadzonych pod szyldem PUP, a nawet na wzrost autorytetu pośredników.
Jedna z krążących po urzędzie anegdot mówi o tym, jak na wieść o dyżurze miniklubu pracy w pewnej gminie, mieszkający tam długotrwale
bezrobotni, niezainteresowani aktywizacją i pozostający w ewidencji
PUP tylko ze względu na ubezpieczenie, wpadli w popłoch, ostrzegając
się nawzajem, że „przyjadą z jakiegoś CAZu, żeby sprawdzać gotowość
do podjęcia pracy”.
Zmianę postaw wobec CAZ odnotowuje się również wśród pracodawców. Nowocześnie, choć zarazem na tyle, na ile pozwalały warunki,
zaaranżowana sala obsługi, kolorowe logo, obrandowane teczki na
materiały dla pracodawców – to wszystko robi na nich dobre wrażenie
i jest jednym z elementów budujących konkurencyjność CAZ wobec
agencji zatrudnienia. Zdaniem pośredników pracodawcy zaczynają
traktować CAZ jak agencję zatrudnienia. Mimo to wciąż niektórzy pracodawcy wolą korzystać tylko z usług agencji zatrudnienia, nie próbując
nawet nawiązać kontaktu z PUP i CAZ, choć, jak zauważa Pani Dyrektor,
publiczne służby zatrudnienia mogą być dla pracodawców, w tym również
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inwestorów zewnętrznych, co najmniej równie atrakcyjnym partnerem,
bo działając na terenie powiatu od lat, znają jego rynek, specyfikę,
strukturę osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ich kompetencje
i są w stanie nie tylko dobrać odpowiednich kandydatów na dane stanowisko, ale również przeszkolić pod kątem potrzeb danego pracodawcy.
I wszystko to bez dodatkowych kosztów ze strony pracodawcy.
Zastępca kierownika działu pośrednictwa również przyznaje, że problemem wciąż pozostaje brak świadomości wielu pracodawców co do
tego, w jaki sposób CAZ może im pomóc i postrzeganie służb zatrudnienia przez pryzmat ewidencji i zapewnienia ubezpieczeń zdrowotnych.
Dla pracowników CAZ jednym z największych wyzwań są tzw. trudni
klienci, którzy nie chcą przyjąć oferty pracy ani korzystać z oferowanych form aktywizacji, zaś na informację o utracie statusu osoby bezrobotnej reagują agresją. Również zdaniem pracowników przeniesienie
składki na ubezpieczenie zdrowotne do ośrodków pomocy społecznej
uzdrowiłoby sytuację, zwiększając efektywność działań CAZ i komfort
pracy. Komfort ten podniósł się już wraz z utworzeniem CAZ nie tylko
ze względu na poprawę warunków lokalowych i wyposażenia,
ale również organizacji pracy. Rozdzielenie pracy „papierkowej”
od działań aktywizacyjnych jest wskazywane jako jeden z czynników
poprawy efektywności pracy. Pośrednicy mają dla klientów więcej
czasu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ocenach jakości obsługi
w stargardzkim PUP.
Zdaniem dyrekcji utworzenie CAZ dało urzędowi większą swobodę
i elastyczność. Zniesienie ograniczeń w zakresie ilości instrumentów
adresowanych do jednej osoby pozwoliło na bardziej systemowe,
przemyślane i kompleksowe działania.
4.10.6 Zasady stosowania i efektywność instrumentów
Efektywność zatrudnieniowa działań aktywizacyjnych wynosi
w Stargardzie Szczecińskim dla poszczególnych instrumentów:
po szkoleniach 47,01 %, po klubie pracy 25 %, zaś po stażach 50%.
Aby zapewnić efektywność stosowanych instrumentów rynku pracy, urząd
wprowadza do umów stażowych z pracodawcami zapis o karach za niewywiązanie z umowy. Ponieważ rozpatrywanie wniosków o stażystów ma
charakter konkursowy, pracodawca, który deklaruje zatrudnienie danej
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osoby po odbyciu stażu, zyskuje dodatkowy punkt. Przed zakończeniem
stażu CAZ przypomina pracodawcy o zbliżającym się końcu umowy
i złożonej deklaracji. Od 2010 r. PUP zmienił również tryb naboru wniosków
o stażystów. Dotąd każdy pracodawca mógł złożyć wniosek w dowolnym terminie, od 2010 r. urząd ogłasza nabory wniosków w określonych
terminach, za ww. deklarację zatrudnienia pracodawcy otrzymują
punkt, zaś ci, którzy już wcześniej składali takie deklaracje i ich nie
dotrzymali - odpadają w konkursie. CAZ stara się również, aby na staże
kierowane były osoby, które do tej pory na stażach nie były i nie tylko
absolwenci, bo wciąż powszechne jest stereotypowe traktowanie tego
instrumentu jako przeznaczonego dla ludzi młodych.
Instrumentem cieszącym się dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych jest jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przyznawane jest ono w trybie konkursowym,
w którym komisja oceniająca rozpatruje zarówno pomysł biznesowy,
kwalifikacje i historię bezrobotnego - w tym jego staż w ewidencji PUP.
Po roku 2010, kiedy na działania aktywizacyjne było dużo pieniędzy,
przyszedł „chudy” rok 2011, gdy środków z Funduszu Pracy dla urzędów było znacznie mniej. W  związku z tym w 2011 r. urząd podjął
decyzję o obniżeniu kwoty wsparcia z ponad 20 tys. zł do 15 tys. zł.
Ta decyzja nie zdała egzaminu. 15 tys. zł wsparcia nie było kwotą
atrakcyjną z punktu widzenia osób pragnących założyć działalność
gospodarczą i liczba złożonych wniosków wcale się nie zwiększyła.
PUP wyciągnął z tego wnioski i w 2012 r. podniósł kwotę możliwego
dofinansowania do wysokości 600% przeciętnego wynagrodzenia
(prawie 22 tys. zł), z limitem wsparcia 100 wniosków, pozostawiając
na poziomie 15 tys. zł dofinansowanie na doposażenie i wyposażenie
miejsca pracy.
Nabory wniosków o wsparcie finansowe założenia działalności gospodarczej prowadzone są w określonych terminach i każda osoba
otrzymuje informację o tym, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie. Jeśli wnioskodawca otrzymał odmowę dofinansowania, zawsze wskazana jest jej przyczyna i wówczas dana osoba
bezrobotna może złożyć poprawiony biznes plan w następnym naborze.
Wskaźnik efektywności wsparcia na założenie działalności gospodarczej
jest w PUP w Stargardzie bardzo wysoki – około 60 - 70% założonych
firm utrzymuje się na rynku powyżej 12 miesięcy.
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PUP zrezygnował natomiast z dofinansowywania studiów podyplomowych, bo obejmowało ono zaledwie kilka osób i jego efektywność była
znikoma. Znacznie efektywniejsze okazują się szkolenia zawodowe,
dające konkretne, twarde uprawnienia, certyfikaty, rozwój posiadanych
już kwalifikacji.

4.10.7 Zalety i obszary do rozwoju idei CAZ
„Uwolnienie” stosowanych form aktywizacji i instrumentów oraz
fizyczna możliwość większego skupienia się pośredników i doradców na
pojedynczym kliencie i jego potrzebach (choć wciąż odległa od modelu
idealnego ze względu na ograniczenia kadrowe) jest z pewnością
korzyścią płynącą z nowelizacji ustawy i utworzenia CAZ.
Czy poza zwiększeniem liczby etatów pracowników kluczowych
i środków finansowych na działania aktywizacyjne można zrobić coś
jeszcze dla zwiększenia efektywności pośrednictwa pracy? Zdaniem
zarówno dyrekcji, jak i pracowników stargardzkiego PUP byłoby to
przede wszystkim wspomniane już wyłączenie odprowadzania składek
na ubezpieczenia zdrowotne z zadań PUP. Być może fizyczne wydzielenie CAZ zupełnie poza urząd poprawiłoby jeszcze bardziej efektywność
pośrednictwa pracy, bo nie kojarząc się z uzyskiwaniem ubezpieczenia zdrowotnego i biurokracją, wizerunkowo zapewne byłby odbierany
jeszcze lepiej. Nierzadko bowiem trafiają do PUP klienci z wysokimi
kwalifikacjami, dobrze wykształceni, którym jest wstyd, że tak się
ułożyła ich sytuacja zawodowa.
W kontekście oczekiwań w zakresie udoskonalenie działań CAZ dyrekcja PUP w Stargardzie podnosi również kwestię pewnego ujednolicenia
wzorów dokumentów i druków tak, aby były one w miarę spójne dla
wszystkich urzędów i odzwierciedlające wymagane standardy.
4.10.8 Relacje z otoczeniem
PUP/CAZ współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które informują bądź sugerują, które osoby są wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. PUP/CAZ współpracuje również z samorządami
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gmin, które udostępniają pomieszczenia dla pośredników i liderów
klubu pracy, którzy m.in. przeprowadzają w nich zajęcia aktywizacyjne
i minikluby pracy.
CAZ jest również otwarty na współpracę z firmami, które realizują
projekty dofinansowywane z Unii Europejskiej. Klienci, którzy
otrzymali odmowę wsparcia finansowego na założenie działalności
gospodarczej byli automatycznie informowani o projekcie, w ramach
którego można było otrzymać wsparcie na założenie własnej firmy,
realizowanym przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego.
O  tego typu projektach są informowani nie tylko zarejestrowani
bezrobotni, ale również osoby poszukujące pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim organizuje również
spotkania z organizacjami pozarządowymi.
W  związku ze zwiększeniem się w tym roku środków z PFRON
zorganizowano cykl spotkań z organizacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych. Dyrekcja uznała, że urząd sam musi bezpośrednio dotrzeć do osób niepełnosprawnych, żeby przedstawić im swoją
ofertę, dowiedzieć się, jakie działania aktywizacyjne interesują osoby
niepełnosprawne, a także uzyskać informacje nt. struktury tych
osób, aby sprawdzić, czy i jakie posiadane obecnie oferty pracy
może im zaoferować. Spotkania już przyniosły efekty. Wśród osób
niepełnosprawnych znalazły się osoby bezrobotne, dla których PUP
w Stargardzie Szczecińskim miał oferty pracy.
Pod kątem oferty dla inwestorów PUP współpracuje z samorządem
lokalnym – Urzędem Miejskim, a także Urzędem Marszałkowskim
(głównie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów znajdującym
się w strukturach Urzędu Marszałkowskiego, w zakresie oferty dla
inwestorów).
Z  punktu widzenia współpracy CAZ z pracodawcami miejscem,
w którym tę współpracę można wzmacniać są organizowane przez
PUP targi pracy. Targi, przyciągające średnio ok. 30 wystawców, są
dla urzędu idealnym momentem na przeprowadzenie dodatkowych
działań informacyjno-promocyjnych i w czasie ich trwania urząd organizuje zawsze szkolenie lub konferencję na tematy, które mogą zainteresować pracodawców, np. dotyczące elastycznych formy zatrudnienia,
możliwości pozyskania środków na doposażenie stanowiska pracy lub
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organizację stażu. Największy procent pracodawców współpracujących
z PUP stanowią mikro- i małe przedsiębiorstwa.
Jak mówi Pani Dyrektor PUP, pośrednicy CAZ pozyskują wystawców
w każdy możliwy sposób i wysyłają zaproszenia do udziału w targach do
możliwie największej liczby pracodawców, poczynając od wszystkich,
którzy mieli jakikolwiek kontakt z urzędem, np. złożyli ofertę pracy.
Pani Dyrektor ubolewa, że ze środków Funduszu Pracy nie można
sfinansować najmu powierzchni na targi ani cateringu dla wystawców.
Mając bardzo skromne środki na promocję, PUP jest zmuszony
realizować jedne działania kosztem budżetu innych. Targi pracy, jako
pozwalające na bezpośredni kontakt z pracodawcami są ważnym
działaniem i dyrekcja ma świadomość, że gdyby wystawcy musieli
płacić za udział, mogliby w ogóle z niego zrezygnować.
CAZ stara się promować na wszelkie sposoby. Nie jest to łatwe
przy braku środków na promocję; wcześniej środki z EFS pozwalały
na wydawanie biuletynu oraz informatora o ofercie usług aktywizacyjnych, którego wręczanie klientowi było standardem podczas pierwszej
wizyty. Z drugiej strony kierownictwo zdaje sobie sprawę, że wydatkowanie pieniędzy na działania promocyjne mogłoby zostać źle odebrane
przez opinię publiczną. Dlatego kładzie nacisk na bezpośrednie kontakty
z pracodawcami, samorządami i organizacjami pozarządowymi.
Takie bezpośrednie inicjowanie i nawiązywanie kontaktów to też
sposób działania agencji zatrudnienia, z którymi chce konkurować CAZ.
Jak mówi Pani Dyrektor, pracownicy CAZ mają świadomość, że aby
osiągnąć założoną efektywność muszą działać jak agencje zatrudnienia
i robić wszystko, na co ustawa pozwala.
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4.11

Gorlice

4.11.1 Rys powiatu
Powiat Gorlicki jest położony w województwie małopolskim. Obejmuje
jedną gminę miejską (Gorlice), dwie
gminy
wiejsko-miejskie
(Biecz,
Bobowa) i siedem gmin wiejskich
(Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica,
Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie). Powiat
gorlicki zaklasyfikowany został do
obszarów o najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy. W  czerwcu 2012 roku
stopa
bezrobocia
rejestrowanego
wynosiła 12,2%, co oznacza, że była
wyższa od wartości dla województwa małopolskiego (10,5%) i była
zbliżona do wartości dla całego kraju (12,4%). Powiat gorlicki charakteryzował się jednak wyższym niż przeciętnym dla województwa udziałem osób długotrwale bezrobotnych (53% - powiat gorlicki, 47%
- województwo małopolskie).
W Gorlicach mieści się obszar przemysłowy podlegający Specjalnej
Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Powiat jest ośrodkiem
przemysłu naftowego, maszynowego i drzewnego. Ponadto jest to
region, w którym bardzo dobrze rozwija się działalność związana
z agroturystyką.
4.11.2 Kilka słów o historii PUP
Z punktu widzenia badania wartym wymienienia momentem w historii
PUP Gorlice był 1 maja 2008 roku. W tym dniu zostały wprowadzone
znaczące zmiany organizacyjne, w tym utworzenie Wydziału Rynku
Pracy. W skład tego wydziału wchodziły trzy referaty:
• Referat pośrednictwa pracy,
• Referat rozwoju zawodowego i szkoleń,
• Referat instrumentów rynku pracy.
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Była to bardzo istotna zmiana, gdyż w oparciu o tę strukturę utworzono
następnie CAZ. Zmiany w 2008 roku były związane z wprowadzeniem
standardów rynku pracy. Naczelnik jednego z wydziałów PUP Gorlice
w następujący sposób tłumaczył te zmiany:
„Standardy narzuciły nam strukturę organizacyjną. To był czas, 2008
rok (…) Musiała powstać większa liczba miejsc pracy dla pośredników.
Zmniejszył się zakres obowiązków pracowników wydziału ewidencji i świadczeń. Część pracowników przeszła do nowego, poszerzonego referatu pośrednictwa pracy. Przygotowując się do standardów,
wcześniej zmienialiśmy strukturę organizacyjną wiedząc jaki będzie
zakres obowiązków.”
CAZ w PUP w Gorlicach zostało utworzone
na bazie struktury organizacyjnej utworzonej w 2008 roku. Zmiany organizacyjne
wprowadzone przy okazji wprowadzania
CAZ nie były więc znaczące. Zarówno Dyrekcja Urzędu, jak i pracownicy CAZ zgodnie stwierdzili, że utworzenie centrum nie wpłynęło na
zmiany w funkcjonowaniu urzędu. Kluczowe zmiany zostały wprowadzone już wcześniej i nie miały związku z CAZ.

4.11.3 Warunki techniczno-lokalowe
PUP w Gorlicach mieści się około kilometra od centrum miasta
w dogodnej lokalizacji. W  promieniu 15 minut marszu znajdują
starostwo powiatowe, urząd skarbowy oraz dworzec PKS. W  pobliżu
przebiega droga krajowa nr 28 łącząca Gorlice m.in. z Nowym Sączem
i Krosnem. Urząd pracy zajmuje biurowiec, który dzieli z innymi
instytucjami,
takimi
jak
Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dzienny
Ośrodek Wparcia Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie,
Terenowy Ośrodek Rehabilitacji Polskiego Związku Głuchych
i innymi. Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów.
Liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca i w godzinach
pracy urzędu trudno zostawić tam samochód. W  pobliżu
urzędu znajdują się inne miejsca parkingowe, lecz postój na nich
jest płatny.
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CAZ mieści się w głównej siedzibie PUP Gorlice. Centrum zajmuje
około 2/3 całkowitej powierzchni urzędu pracy (607 m2 z 977 m2 zajmowanych przez PUP). Do CAZ prowadzą z ulicy oddzielne drzwi,
chociaż można także przejść wchodząc przez główne wejście
do budynku. CAZ zajmuje dwa z trzech pięter budynku będących
do dyspozycji urzędu pracy. Na pierwszym piętrze zlokalizowane są
stanowiska pośredników pracy i doradców zawodowych oraz pokój
naczelnika Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa. Wydział Rynku
Pracy wraz z pokojem Naczelnika oraz pokoje dyrekcji urzędu mieszczą się na trzecim piętrze. Dodatkowo do CAZ należy pomieszczenie
znajdujące się na parterze budynku, gdzie świadczone jest
pośrednictwo dla osób niepełnosprawnych. Drugie piętro budynku
jest zajęte przez Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń, który nie
należy do CAZ.
Zdjęcie 42. Budynek PUP Gorlice. Widoczne główne wejście do budynku.

Źródło: http://eurozmiany.eu/wp-content/uploads/2011/11/DSC00656.jpg
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Zdjęcie 43. Wejście do CAZ w PUP Gorlice.

Źródło: http://eurozmiany.eu/wp-content/uploads/2011/11/urzadpracy.png

Klienci urzędu są obsługiwani w pokojach, w których znajduje się po
kilka stanowisk obsługi. Stanowiska są rozdzielone po pokojach według
funkcji pracowników. 8 pokoi jest zajmowanych przez pośredników
pracy, trzy pokoje przez doradców zawodowych. Wydział rynku pracy
zajmuje pięć pomieszczeń. Według Dyrekcji Urzędu rozważane było
wprowadzenie stanowisk na planie otwartym, jednak ze względu na
warunki lokalowe nie było to możliwe:
„Chcieliśmy przestrzeń otwartą, jednak uwarunkowania budynku
są takie, a nie inne, więc nie mieliśmy możliwości. Są to pokoje, ale
dostosowane do standardu obsługi klienta.” [Dyrektor]
W budynku znajdują się obszerne korytarze, na których zorganizowano
miejsca do siedzenia dla osób czekających. Dla klientów przygotowano
także liczne tablice z informacjami o oferowanych usługach i zasadach
obsługi. Na korytarzach znajdują się także ekrany, na których wyświetlane są oferty pracy oraz infokiosk z dostępem do Internetu.
CAZ jest oznaczony tablicami informacyjnymi. Na korytarzach znajdują
się tablice kierujące do danych wydziałów, zaś przy każdym pomieszczeniu umieszczone zostały tabliczki informujące o poszczególnych
stanowiskach. Tablice informacyjne w CAZ utrzymane są w kolorach
białym-pomarańczowym i niebieskim (taka sama jest kolorystyka
logo CAZ). Z  kolei tablice informacyjne w pozostałej części urzędu
są zielone.
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Zdjęcie 44. Tablica informacyjne CAZ w PUP w Gorlicach.

Źródło: WYG/PSDB

W  ramach tworzenia CAZ zaadaptowana została dodatkowa
powierzchnia na pierwszym piętrze urzędu, gdzie obecnie znajduje się Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa (czyli stanowiska
pośredników i doradców zawodowych). Zmiana ta była znaczącym
polepszeniem warunków lokalowych urzędu pracy, o czym wspomniała
Pani Dyrektor Urzędu:
„Uruchomiliśmy funkcjonowanie CAZ  i mieliśmy pozytywne opinie
zgłaszane od osób bezrobotnych czy nawet od pracodawców również.
Na dzień dzisiejszy 2 lata funkcjonowania rutyną się stało, że tak
powinno być.”
W  związku z utworzeniem CAZ przeprowadzono prace remontowe,
zakupiono nowe meble i tablice informacyjne. Całkowity koszt utworzenia CAZ wyniósł prawie 351 tysięcy złotych. Źródłem finansowania
były zarówno środki samorządu, jak i rezerwa MPiPS.

192

4

STUDIA PRZYPADKU

Zdjęcie 45. Korytarz w CAZ

Źródło: WYG/PSDB

Zdjęcie 46. Ekran z wyświetlanymi ofertami pracy oraz infokiosk w PUP w Gorlicach

Źródło: WYG/PSDB

CAZ dysponuje standardowym wyposażeniem do prac biurowych
i realizacji usług. Do dyspozycji pracowników są komputery, rzutniki,
urządzenia wielofunkcyjne, kopiarki, skanery, kamery, odtwarzacze
obrazu lub dźwięku. Utworzenie CAZ nie miało wpływu na wyposażenie
PUP w sprzęt biurowy lub komputerowy. W momencie realizacji badania planowane było utworzenie dodatkowego pomieszczenia do zajęć
grupowych. Pomieszczenie, którym dysponował urząd, nie spełniało
oczekiwań dyrekcji.
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4.11.4 Organizacja pracy w CAZ
Powiatowym Urzędem Pracy w Gorlicach kieruje Dyrektor wraz
z Zastępcą. Dyrektor nadzoruje bezpośrednio działy organizacyjno-administracyjne, z kolei zastępca dyrektora kieruje CAZ oraz
Referatem Ewidencji, Informacji i Świadczeń. W  skład CAZ wchodzą
dwa wydziały:
• Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa,
• Wydział Rynku Pracy.
Wydziałami kierują naczelnicy.
CAZ w PUP w Gorlicach rozpoczęło działalność 1 stycznia 2010
roku na mocy uchwały nr 403/184/09 Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 17 listopada 2009 r. Jak wspomniano, CAZ zostało utworzone na
bazie rozwiązań organizacyjnych wprowadzonych 1 maja 2008 roku.
Zmiany związane z utworzeniem CAZ polegały na przekształceniu
Wydziału Rynku Pracy z działającymi w jego ramach trzema referatami w centrum, w skład którego weszły dwie komórki organizacyjne.
Według rozmówców (dyrekcja urzędu i naczelnicy wydziałów) utworzenie CAZ nie wpłynęło na organizację pracy, zaś jedyne co się istotnie
zmieniło to warunki lokalowe.
Według stanu na koniec 2011 roku w PUP w Gorlicach były
zatrudnione 63 osoby. W CAZ pracowało 35 osób, w tym
16 pośredników, 5 doradców zawodowych, 2 specjalistów ds. rozwoju
zawodowego, 2 liderów klubu pracy oraz 10 innych pracowników,
wśród których byli naczelnicy wydziałów i urzędnicy odpowiadający
za realizację instrumentów rynku pracy. Co drugi pracownik CAZ
miał więcej niż 10 lat doświadczenia zawodowego, 17% miało
między 6 a 10 lat doświadczenia, a co trzeci miał staż pracy
mniejszy niż pięć lat.
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Schemat 9. Schemat organizacyjny PUP w Gorlicach
DyRektor Urzędu

Zastępca Dyrektora
Urzędu
(Kierownik CAZ)

Główny
Księgowy
Referat
FinansowoKsięgowy

Centrum
Aktywizacji
Zawodowej

Wydział
AdministracyjnoOrganizacyjny

Wydział
Rynku Pracy
Wydział
Pośrednictwa Pracy
i Poradnictwa

Referat
Ewidencji Informacji
Świadczeń

Samodzielne
Stanowisko
ds. Prawnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów PUP Gorlice

Obsługa klientów przez pośredników w CAZ w Gorlicach odbywa się
według liter nazwisk. Do końca 2011 roku w urzędzie obowiązywał
inny podział (terytorialny, czyli według gmin), został jednak zmieniony.
Podział ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które są obsługiwane
na wyznaczonych stanowiskach na parterze budynku urzędu. Pracodawcy są obsługiwani przez dwóch wydzielonych pracowników. Jest to
rozwiązanie, które było stosowane w urzędzie już wcześniej, jednak
w ostatnich latach dyrekcja postanowiła wypróbować model jednotorowego pośrednictwa (tzn. pośrednicy obsługują bezrobotnych i pracodawców), jednak według rozmówców model ten się nie sprawdził. Od
początku 2012 roku ponownie wprowadzono model dwutorowy, wyznaczono dwóch pośredników wyłącznie do obsługi pracodawców oraz ulokowano ich w oddzielnym pokoju. Naczelnik Wydziału Pośrednictwa
i Poradnictwa zaznaczał, że wprawdzie jest jeszcze za wcześnie żeby
oceniać funkcjonowanie takiego modelu współpracy z pracodawcami,
jednak stwierdził, że dostrzega zalety tego rozwiązania.
„Jest to bardziej efektywne. Jest informacja zwrotna od pracodawców
jest taka, że jest dwóch pośredników i to sobie cenią. Nie że jest jak
kiedyś jedenastu, czy iluś jak w innych urzędach. Jest dwóch, są w jednym pokoju, są zogniskowani, pracodawcy wiedzą, że pokój 11 jest
dla nich, że nie ma tam kolejek. Dawniej przychodził pracodawca do
pośrednika, musiał stać, trzeba było go przepuścić, był dyskomfort.
195

4

STUDIA PRZYPADKU

(…) Pośrednicy znają potrzeby pracodawców, pracodawcy wiedzą do
kogo się skierować. To jest bardzo dobra współpraca. To jest ocena na
gorąco. Po efektach też widać, że są lepsze.”
Również Pani Dyrektor Urzędu była podobnego zdania, choć zwróciła
także uwagę na uwarunkowania związane z przepisami, w szczególności narzucane przez standardy usług rynku pracy:
„Myśmy eksperymentowali z różnymi rozwiązaniami i żaden model nie
jest dobry. Mieliśmy przez jakiś czas jednotorowe pośrednictwo pracy.
Czyli grupa pośredników obsługiwała bezrobotnych, jak i kontaktowała
się z pracodawcami. Nie bardzo nam się to sprawdzało. Odkąd weszły
standardy usług rynku pracy, gdzie jest obciążenie administracyjne
bardzo duże, to cierpiała współpraca z pracodawcami. (…) Mało czasu
jest na spotkania, rozmowę, zdobywanie informacji. Nie sprawdziło
nam się to, więc wydzieliliśmy z powrotem, bo kiedyś mieliśmy model
dwutorowy. Mamy pośredników pracujących w terenie z pracodawcami i obsługujących klientów w urzędzie. Wróciliśmy do tego modelu
w tej chwili.”

4.11.5 Procedury wewnętrzne
W CAZ w Gorlicach zostały opracowane szczegółowe procedury
obsługi klientów wraz ze specjalnymi rozwiązaniami organizacyjnymi
(np. ścieżka obsługi absolwentów) oraz narzędziami, którymi posługują się pracownicy CAZ w pracy z klientem (ankieta diagnostyczna).
Klient po raz pierwszy odwiedzający PUP jest kierowany do Referatu
Ewidencji, Informacji i Świadczeń w celu dokonania rejestracji,
a następnie jest kierowany do pośrednika pracy. Podczas pierwszej
wizyty zakładana jest Karta Usług Pośrednictwa Pracy, w której
jest rejestrowany przebieg pracy z klientem. Podczas pierwszej
lub drugiej wizyty pośrednik pracy przeprowadza diagnozę
oczekiwań i potrzeb klienta posługując się kwestionariuszem
wywiadu – tzw. „Chęci, możliwości, potrzeby”. Jest to narzędzie
opracowane przez pracowników CAZ. Na podstawie wyników
kwestionariusza bezrobotny jest przyporządkowywany do jednego
z dwóch segmentów, które dodatkowo dzielą się na podgrupy:
1. Aktywnie poszukujący pracy (skrót AP) - są to osoby zmotywowane do pracy, chcące skorzystać z usług urzędu pracy.
196

4

STUDIA PRZYPADKU

• Podsegment: Aktywnie poszukujący zatrudnienia (skrót APZ)
– osoby gotowe do podjęcia pracy, szukające zatrudnienia.
Dodatkowo w trakcie przeprowadzania wywiadu przez pośrednika określa się także zawód, który osoba chce wykonywać.
Dane notuje się w wraz z informacją o przyporządkowaniu do
segmentu (np. „APZ stolarz”).
• Podsegment: Aktywnie poszukujący - szkolenia (skrót APSZ)–
osoby zmotywowane do pracy, szukające zatrudnienia, które
potrzebują przeszkolenia.
• Podsegment: Aktywnie poszukujący - doradztwo (skrót
APDZ) – osoby zmotywowane do pracy, szukające zatrudnienia, które potrzebują doradztwa.
2. Inaczej poszukujący pracy (skrót IP) – osoby, które nie
szukają pracy, nie są gotowe do jej podjęcia.
• Podsegment: Inaczej poszukujący – ubezpieczenie (skrót
IPu) – osoby nie szukające pracy, nie mające motywacji do
podjęcia zatrudnienia. Do urzędu zgłaszają się wyłącznie
aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. Często zatrudnione
w szarej strefie.
• Podsegment: Inaczej poszukujący – sytuacja (skrót IPs) –
osoby, które z powodu znalezienia się w określonej sytuacji
nie poszukują pracy lub nie mogą jej szukać. Do tej grupy
zazwyczaj zalicza się kobiety w ciąży lub po urodzeniu
dziecka, osoby opiekujące się np. chorymi rodzicami.
Jest to kategoria przejściowa.
W  zależności od przydzielenia do danego segmentu pracownicy CAZ
stosują różne ścieżki obsługi. Osoby, które zgłaszają się do urzędu tylko
w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego (segment IP) obejmowane są jedynie podstawowym zakresem usług, czyli minimum wymaganym przez standardy usług rynku pracy. Osobom zmotywowanym do
pracy, poszukującym zatrudnienia i chcącym skorzystać z usług urzędu
oferowane są pozostałe formy wsparcia i aktywizacji. Przypisanie do
danego segmentu nie jest ostateczne i przyporządkowanie może zostać
zmienione podczas każdej wizyty. Może to zrobić pośrednik lub doradca
zawodowy, który również ma dostęp do dokumentacji.
„Klient przy każdej wizycie może zmienić segment. Jeżeli np. osoba jest
u nas na pierwszej wizycie, skończyła studia. Po pół roku okaże się, że
na naszym rynku nic nie znajdzie. Po pół roku mówi: no ja może bym
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coś innego potrzebował. Wtedy zmienia mu pośrednik albo doradca.
Przy każdej wizycie mamy możliwość zmian segmentu albo dopisania punktów, bo my chęci, potrzeby możliwości oceniamy punktowo.
Jeśli do szkolenia w zawodzie ekonomista ma dziesięć, a po pół roku
ma siedem, to widzimy, że tu trzeba reagować”.
Schemat 10. Schemat obsługi bezrobotnego w PUP w Gorlicach

Źródło: PUP Gorlice

Dzięki segmentacji po pierwsze można lepiej dostosować wsparcie
do potrzeb klienta. Z  jednej strony w zależności od wyniku diagnozy
oferowane mogą być różne formy wsparcia, a z drugiej pracownicy
CAZ wykorzystują wyniki z kwestionariuszy do opracowywania
programów. Przykładem takiego działania może być program wsparcia
absolwentów, który był przygotowywany w momencie przeprowadzania badania w związku z informacjami z ministerstwa o możliwości
uruchomienia środków na ten cel.
Oprócz danych dotyczących klientów PUP analizowane były także
dane ze statystyki publicznej, w tym informacje o liczbie absolwentów
w podziale na zawody w danym roku. Na podstawie analiz przygotowywane były formy wsparcia.
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Ponadto segmentacja może korzystnie wpływać na efektywność
zatrudnieniową oraz efektywność kosztową, gdyż wsparcie jest kierowane do osób, które deklarują chęć znalezienia pracy i korzystania
z usług PUP. Oprócz tego segmentacja w znaczący sposób usprawnia
pracę CAZ poprzez dostarczanie dokładnych danych o klientach, dzięki
którym pracownicy centrum mogą szybciej i łatwiej wyszukiwać osoby
o danych cechach, np. według zawodów lub potrzeb szkoleniowych.
Schemat 11. Schemat obsługi bezrobotnego absolwenta w PUP w Gorlicach

Źródło: PUP Gorlice

Z rozmów przeprowadzonych z Dyrektorem Urzędu oraz naczelnikami
wydziałów wchodzących w skład CAZ wynika, że procedury segmentacji są skuteczne, choć nie są doskonałe. Po pierwsze nie zawsze udaje
się właściwie zdiagnozować cechy klienta, przez co jego może zostać on
przyporządkowany do niewłaściwej grupy. Po drugie, zdaniem dyrekcji,
obecne przepisy poważnie ograniczają możliwości realizacji segmentacji oraz jej skuteczność, gdyż urzędy pracy nadal mają obowiązek
pracować z osobami, które nie szukają zatrudnienia.
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Rysunek 9. Kwestionariusz wywiadu z osobą bezrobotną stosowany w PUP w Gorlicach
(tzw. „Chęci, możliwości, potrzeby”)

Nazwisko i imię
pracownika/data

POTRZEBY

Segment/Podsegment

1. Czy odczuwa Pan/Pani potrzebę zmiany swojej obecnej sytuacji – bezrobocia?
� Tak
� Nie
2. Czy ma Pan/Pani określone plany zawodowe na najbliższy czas?
jakie?
� Tak

3. Czy kogo oczekuje Pan/Pani pomocy  wsparcia?

KWESTIONARIUSZ WYWIADU
POŚREDNIKA PRACY / DORADCY ZAWODOWEGO
Z OSOBĄ BEZROBOTNĄ

„CHĘCI, MOŻLIWOŚCI I POTRZEBY”
Wywiad ma na celu zweryfikowanie motywacji, predyspozycji i oczekiwań zawodowych osób
bezrobotnych oraz dokonanie przez pośrednika pracy / doradcę zawodowego segmentacji osoby do
jednej z grup.

4. Czy aktualnie korzysta Pan/Pani z pomocy innych instytucji, organizacji?
jakich?
� Tak
�

Proces segmentacji ułatwi efektywną aktywizację osób bezrobotnych.
Instrukcja: po przeprowadzeniu wywiadu pośrednik pracy / doradca zawodowy określi w skali od 1
do 10:
Chęci:
Możliwości:
Potrzeby:

•
•
•

Ch
M
P

Segment

Kwalifikacja/Data

Określenie

AP

Podsegment
(APZ, APS,
APSZ, APDZ)

Nie

5. Od powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach oczekuje Pan/Pani:
� Zasiłku dla bezrobotnych
� Ubezpieczenia zdrowotnego
� Otrzymania zaświadczenia
� Oferty pracy:
� z powiatu
� z kraju
� zza granicy
jakie?
� skierowania na szkolenie zawodowe

jakie stanowisko?

�

skierowanie na staż

�

skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych

�

skierowania na inne zatrudnienia subsydiowane ze środków Funduszu Pracy

�

otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

�
�
�

porady doradcy zawodowego
skierowanie na szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
jaka?
inna pomoc

w jakim zawodzie?

jakie?

jaki profil działalności?

Ch
M

IP

Podsegment
(Ipu, Ips)

P

METRYCZKA
Imię i nazwisko:

PESEL:

CHĘCI
1.

Chciałby Pan/chciałaby Pani podjąć pracę:
� od zaraz
� do 3 miesięcy
� do 6 miesięcy
� do 12 miesięcy
� nie poszukuję pracy

2.

Chciałby Pan/chciałaby pani pracować w zawodzie (można dokonać wielokrotnego wyboru):
Wyuczonym – jakim? ………………………………………………………………………………………………….
Ostatnio wykonywanym – jakim? ……………………………………………………………………………….
Innym – jakim? ……………………………………………………………………………………………………….

3. Chciałby Pan/chciałaby pani założyć i prowadzić własną firmę?
� Tak
� Nie
4.

5.

�
�

Wolałby Pan/wolałaby pracować nawet za niska pensję niż wcale?
Tak
Nie

�
�

Wie Pan/Pani gdzie szukać pracy?
Tak
Nie

Poszukując pracy składał Pan/składała Pani dokumenty aplikacyjnepodania o pracę u
pracodawców?
Tak – w ilu miejscach? ………………………..………………………………………………………………
 na jakim stanowisku? ……………………..………………………………………………………………
� Nie
7. Poszukując pracy w ciągu ostatniego miesiąca:
• przeglądał Pan/przeglądała Pani ogłoszenia prasowe
� Tak
� Nie

MOŻLIWOŚCI
1.

2.

3.

Czy aktualnie podnosi Pan/Pani swoje kwalifikacje?
� Tak –studiuję – jaki kierunek? ………………………………………………………….……..……..……….
………………………………………………………………………………………….………………….….
� Tak – uczestniczę w kursie – jakim? ………………………………………………..…………………...…
……………………………………….…………………………………………….….…………….…………
� Nie

4.

Jakiej pracy nie chciałby Pan/nie chciałaby Pani wykonywać (proszę wskazać zawód/zawody
lub opisać charakter pracy):
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………….…………...
…………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.

Co stoi na przeszkodzie, aby podjął Pan/podjęła Pani pracę?
…………………………………………………………………………………………………………..…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………….………………………………………………………...
……………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

6.

W które dni tygodnia nie może Pan/Pani pracować?
…………………………………………………………………….……………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

7.

Co lubi Pan/Pani robić w wolnym czasie?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………………….………………...
……………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………

�

przeglądał Pan/przeglądała Pani portale internetowe z ogłoszeniami o pracę
� Tak
� Nie

•

pytał Pan/pytała Pani znajomych, rodzinę
� Tak
� Nie

•

Inne – jakie? ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Źródło: PUP Gorlice
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Czy posiada pan/Pani zainteresowania/hobby?
� Tak – jakie? ……………………………….………………………………………………………..………………..
……………………………………………….………………………………………………………………………………
Nie

�

6.

•

Czy posiada Pan/Pani dodatkowe umiejętności, które niepotwierdzone dokumentem
(zaświadczeniem)?
� Tak – jakie? ……………………………………………………………………………….………………………..
…………………………………………………….…………………………………………………………..……………
� Nie
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Schemat 12. Schemat segmentacji potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych w PUP
Gorlice

I

• Oznaczenie segmentu.

1)

POŚREDNIK
PRACY

Osoba zgłaszająca potrzebę
konkretnego szkolenia

• Karta kandydata na szkolenie +
udzielenie informacji nt. ofert
szkoleniowych, zasada kierowania.

• Odnotowanie udzielonych informacji w
dokumentacji osoby uprawionej.
• Przekazanie karty przez pracownika do
sekretariatu.

POŚREDNIK
PRACY

II

2)

Osoba wyrażająca chęć
szkolenia (bez wskazania
konkretnego kierunku) –
potrzeba nieokreślona

Skierowanie do Doradcy Zawodowego

• Porada zawodowa = wybór kierunku
szkolenia.

DORADCA
ZAWODOW

• Opinia doradcza dot. celowości
odbycia szkolenia + karta kandydata +
udzielenie informacji nt. ofert
szkoleniowych, zasada kierowania.
• Ocena predyspozycji zawodowych
(jeżeli dotyczy).

• Odnotowanie udzielonych informacji w
dokumentacji osoby uprawionej.
• Przekazanie karty przez pracownika do
sekretariatu.

III

LIDER KLUBU
PRACY

Osoba zgłaszająca
potrzebę konkretnego
szkolenia po odbyciu zajęć
aktywizacyjnych lub
szkolenia w KP

• Opinia Lidera KP o celowości odbycia
szkolenia + karta kandydata na szkolenie
+ udzielenie informacji nt. ofert
szkoleniowych, zasad kierowania.
• Odnotowanie udzielonych informacji w
dokumentacji osoby upoważnionej.
• Przekazanie karty przez pracownika do
sekretariatu.

IV

SZKOLENIA

• Prowadzenie bazy osób
zainteresowanych
szkoleniami
• Rejestracja kart
kandydatów

A. Prowadzenie bazy aktualnych ofert
szkoleniowych
• Zdobywanie ofert (pozyskiwanie
informacji)
• Gromadzenie

• Wykorzystanie

Realizacja potrzeb
szkoleniowych osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy

A.
B.
C.
D.

Realizacja szkoleń na indywidualne wnioski.
Rekrutacja osób na szkolenia grupowe (kwalifikacja osób) na podstawie złożonych kart kandydata z
wyłączeniem osób wskazanych/zakwalifikowanych przez doradcę zawodowego lub lidera klubu pracy.
Realizacja szkoleń w projektach – według ścieżki projektowej.
Pozostała realizacja potrzeb:
• Współpraca z partnerami rynku w zakresie pozyskiwania ofert szkoleniowych
• Gromadzenie i bieżący monitoring ofert szkoleniowych
• Bieżący monitoring kart kandydata na szkolenie
• Segmentacja osób pod względem potrzeb szkoleniowych
• Udzielenie informacji klientom o szkoleniach / projektach realizowanych przez instytucje
• Zakładanie i realizowanie IPD
• Utrzymywanie kontaktów z tymi osobami
• Monitorowanie losów osób kierowanych do innych instytucji
• Monitorowanie efektów – pozyskiwanie informacji zwrotnych od instytucji, któ®e współpracowały
przy realizacji szkoleń

Źródło: PUP Gorlice
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Dla wybranych grup klientów zostały opracowane odrębne ścieżki
obsługi. Przykładem takiej grupy mogą być bezrobotni absolwenci.
Z  obserwacji pracowników centrum wynikało, że osoby kończące
edukację mają niewielką wiedzę o rynku pracy. Z  tego powodu
większy nacisk jest kładziony na przekazanie informacji dotyczących poszukiwania pracy, sytuacji na rynku pracy, a także usług oferowanych przez CAZ. Na pierwszym spotkaniu z pośrednikiem pracy
bezrobotny absolwent otrzymuje skierowanie na spotkanie informacyjne. Specjalnie opracowane ścieżki obsługi klientów zostały opracowane także dla osób z wyższym wykształceniem, niepełnosprawnych,
osób zwalnianych z zakładów pracy. W  przypadku grupy osób
zwalnianych warto wspomnieć o programie „Glinik” realizowanym
przez CAZ w 2012 roku. Jest to program skierowany do osób zwalnianych z zakładu przemysłowego „Glinik” w Gorlicach. Zwolnienia
przeprowadzane w 2011 i 2012 roku przez zakład zostały rozłożone
w czasie w celu uniknięcia konieczności zgłaszania zwolnienia
grupowego. PUP Gorlice opracował jednak program wsparcia dla
osób zwalnianych, który obejmuje pełny zakres usług CAZ, w tym
zajęcia aktywizacyjne, doradztwo zawodowe, konsultacje w klubie
pracy, szkolenia, pośrednictwo pracy, dofinansowanie rozpoczęcia
działalności, giełdy pracy, dodatki aktywizacyjne, prace interwencyjne
i in.19. Aktywizacja osób zwolnionych z zakładu „Glinik” zgłaszających się do urzędu pracy może być jednak skuteczna tylko częściowo.
Większość osób rejestrujących się w urzędzie od razu wnioskuje
o przyznanie świadczenia przedemerytalnego i nie jest zainteresowana
aktywizacją. Niemniej jednak jest to przykład reagowania na bieżące
potrzeby i sytuację na lokalnym rynku pracy.
W PUP Gorlice została opracowana także procedura diagnozowania potrzeb szkoleniowych osoby bezrobotnej. Celem jest
określenie potrzeb szkoleniowych i udzielenie wsparcia we właściwej
formie. Procedura ta w urzędzie nazywana jest „segmentacją potrzeb
szkoleniowych osób bezrobotnych”. W  procedurę są włączeni
wszyscy pracownicy kluczowi, w tym pośrednicy pracy, doradcy
zawodowi, liderzy klubu pracy oraz specjaliści ds. szkoleń. W ramach
„schematu segmentacji” uwzględniono także prowadzenie bazy ofert
szkoleniowych, na które można kierować klientów. Jest to bardzo istotny
element, gdyż znacznie poszerza możliwości wsparcia oferowanego
19	Zob. http://www.pup.gorlice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=584
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przez urząd pracy. Środki, którymi dysponuje urząd są bardzo ograniczone w stosunku do potrzeb, dlatego CAZ prowadzi ciągłą współpracę
z podmiotami oferującymi szkolenia oraz realizującymi inne projekty
finansowane ze środków unijnych.
W  przypadku staży w PUP Gorlice stosowane są kryteria wyboru
organizatorów uwzględniające możliwości zatrudnienia bezrobotnego
po ukończeniu stażu. Pracodawcom organizującym staże stawiane
jest wymaganie złożenia deklaracji (we wniosku o organizację stażu)
gwarancji zatrudnienia na czas określony. W  przypadku niedotrzymania gwarancji przy jednoczesnej dobrej kondycji przedsiębiorstwa
(pozwalającej na zatrudnienie), urząd pracy odmawia organizacji stażu
danemu pracodawcy przez następne 12 miesięcy. Według dyrekcji
jest to skuteczne rozwiązanie, które ogranicza niekorzystne zjawisko
ciągłego organizowanie staży zamiast tworzenia nowego miejsca pracy.
Jednocześnie według dyrektora wymagania stawiane przez urząd nie
zniechęcają pracodawców. Pomimo pogarszającej się sytuacji na lokalnym rynku nadal było dużo chętnych do organizacji stażu i gwarantujących zatrudnienie po jego zakończeniu. Działania te mogą pozytywnie
wpływać na efektywność zatrudnieniową i kosztową działań urzędu.
Warto także zwrócić uwagę na komunikację między pracownikami
CAZ. W  przypadku Wydziału Pośrednictwa i Poradnictwa w każdy
piątek organizowane są spotkania wszystkich pracowników działu,
na których omawiane są kwestie z całego tygodnia, w tym napotkane problemy, propozycje rozwiązań, efekty działań, przekazywane
są komunikaty i ustalenia. W pozostałych wydziałach takie spotkania
nie są organizowane, gdyż jak tłumaczyli naczelnicy, nie ma takiej
potrzeby. W Wydziale Pośrednictwa i Poradnictwa odbywa się ciągła
obsługa klientów, przez co nie ma możliwości bieżącego przekazywania
wiadomości i omawiania spraw, które w pozostałych komórkach odbywają się na bieżąco. Ponadto regularnie odbywają się także spotkania
naczelników wydziałów z zastępcą dyrektora, która nadzoruje CAZ.
Pozytywny wpływ na komunikację mają także stosowane w urzędzie
procedury dotyczące ścieżki obsługi klientów. Uwzględniają one także
przekazywanie informacji i dokumentów między pracownikami kluczowymi. Przykładowo specjaliści ds. szkoleń, którzy są odpowiedzialni za
tworzenie bazy ofert szkoleniowych, muszą informować pośredników
o dostępnych ofertach.
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Utworzenie CAZ nie
nie wpłynęło także na
że stosowane w CAZ
potrzeb szkoleniowych

miało wpływu na procedury wewnętrzne,
obsługę klientów. Dyrektor urzędu stwierdziła,
ścieżki obsługi klienta, segmentacja, analizy
nie mają związku z utworzeniem centrum.

4.11.6 Relacje z otoczeniem
Dyrekcja PUP w Gorlicach kładzie szczególny nacisk na współpracę z partnerami zewnętrznymi. W  szczególności dotyczy to podmiotów, które realizują projekty finansowane ze środków unijnych.
Specjaliści ds. szkoleń zatrudnieni w CAZ mają obowiązek gromadzenia ofert szkoleniowych. Dzięki bazie ofert CAZ może rozszerzyć ofertę
wsparcia dla klientów. Z  powodu ograniczonych środków na aktywizację bezrobotnych współpraca istotnie zwiększa możliwości urzędu.
Ponadto PUP współpracuje z licznymi podmiotami w zakresie realizacji projektów, głównie pośrednicząc w promocji projektów i rekrutacji.
PUP w Gorlicach współpracował z agencjami zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi, instytucjami pomocy społecznej i edukacyjnymi. Nie prowadzono współpracy z organizacjami pracodawców ani
z podmiotami ekonomii społecznej. Utworzenie CAZ nie miało wpływu
na współpracę z podmiotami zewnętrznymi.
Urząd
dysponuje
dobrze
wykonaną
stroną
internetową
(www.pup.gorlice.pl). Znaleźć na niej można informacje o urzędzie
oraz ofertowanych usługach dla bezrobotnych i pracodawców.
Dostępne są także zakładki zawierające informacje o CAZ oraz
o programach realizowanych przez PUP, w tym o programie „Glinik”
skierowanym do osób zwalnianych z zakładu w Gorlicach.
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Zdjęcie 47. Storna internetowa PUP w Gorlicach. Widoczne odnośniki do zakładek
nt. CAZ i programów prowadzonych przez PUP (np. Program „Glinik”)

Źródło: http://www.pup.gorlice.pl
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4.12

Lubań

4.12.1 Rys powiatu
Powiat lubański, położony w województwie dolnośląskim składa się
z siedmiu gmin: dwie z nich to gminy
miejskie: Lubań, Świeradów-Zdrój,
dwie - miejsko – wiejskie: Leśna,
Olszyna, trzy – wiejskie: Lubań, Platerówka, Siekierczyn i czterech miast:
Lubań,
Świeradów-Zdrój,
Leśna,
Olszyna. Od południowego zachodu
bezpośrednio graniczy z Czechami,
a na zachodzie z powiatem zgorzeleckim, który bezpośrednio sąsiaduje
z Niemcami. Trójgraniczny region, w którym znajduje się powiat lubański
wpływa na charakterystykę nie tylko regionu jako takiego, ale też na
sytuację na rynku pracy – taka lokalizacja pozwala na łatwiejszą migracje
tymczasową w celu podjęcia pracy w Niemczech lub w Czechach.
Jest to powiat o względnie najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2012 roku wynosiła
22,4%, podczas gdy w całym województwie dolnośląskim wynosiła
12,5%. Kobiety stanowią 50,2% wszystkich bezrobotnych; w relatywnie najtrudniejszej sytuacji są osoby nie posiadające wykształcenia
średniego oraz długotrwale bezrobotni.
W  sierpniu 2001r. została utworzona na terenie miasta Lubania
Specjalna Strefa Ekonomiczna wchodząca w skład Kamiennogórskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Dodatkową
korzyścią dla tego miasta jest jego położenie – położenie w trójgranicznym regionie powoduje, że do takich stolic europejskich jak
Berlin (oddalony o 200 kilometrów) czy Praga (oddalona o 150 kilometrów) łatwiej jest się dostać niż do Warszawy, co niewątpliwie sprzyja
możliwościom poszukiwania pracy za granicą. Powiat lubański boryka
się też z problemami: po transformacji ustrojowej zamknięto największe zakłady przemysłowe w tym regionie (Lubańskie Zakłady Produkcji
Bawełny, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego), co znacznie
zmniejszyło możliwości podjęcia pracy na lokalnym rynku.
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4.12.2 Warunki techniczno-lokalowe
Centrum Aktywizacji Zawodowej znajduje
się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.
Ma on swoją siedzibę przy ulicy Lwóweckiej,
w
bezpośrednim
sąsiedztwie
dworca
autobusowego oraz stacji PKP. Mieści się
500 metrów od rynku czyli centralnej części miasta. Klienci urzędu nie
mają więc problemów z dotarciem do budynku, w którym zlokalizowany jest CAZ.
Budynek PUP  jest obiektem zabytkowym, zlokalizowanym w tej części miasta, która została w 1953 roku wpisana do rejestru zabytków.
Należy do „Strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” – Stare Miasto”
obejmującą centralną część miasta.20 Niegdyś tym budynku w mieściło
się przedszkole, w latach dziewięćdziesiątych przeniesiono do niego
Urząd Pracy. Do rejestru zabytków wprowadzony był jako budynek
mieszkalny.
Zdjęcie 48. Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu

Źródło: PUP Lubań

20	Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Lubań dostępny na stronie: http://bip.luban.pl/?c=296.
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Cały obiekt ma powierzchnię 638 m2, z czego powierzchnia zajmowana przez CAZ to 257 m2. Centrum Aktywizacji Zawodowej mieści
się na parterze budynku. Znajdują się tu wydzielone pomieszczenia
dla pośredników, doradców, specjalistów ds. rozwoju zawodowego
oraz dla kierownika CAZ. Jedynie Klub Pracy mieści się na pierwszym
piętrze. Po wydzieleniu CAZ  otwarta przestrzeń na parterze została
dodatkowo podzielona na mniejsze pomieszczenia, które dzięki przeszkolonym ścianom i przesuwanym drzwiom są jasne, a klienci wiedzą,
czy w poszczególnych pomieszczeniach są pracownicy i inni klienci.
Całość utrzymana jest w kremowej kolorystyce, co sprawia,
że przestrzeń wydaje się być bardziej słoneczna i otwarta.
Od momentu wejścia widać, że Urząd Pracy jest bardzo nowoczesny.
System kolejkowy nie tylko usprawnia pracę pracowników,
ale jednocześnie pozwala na weryfikację tego, ilu klientów
przychodzi każdego dnia do poszczególnych specjalistów. Jest też
niewątpliwie wielkim ułatwieniem dla oczekujących bezrobotnych – nie
muszą oni tłoczyć się i „pilnować swojej kolejki”, mogą w tym czasie
dokładnie zapoznać się ofertą urzędu pracy: ogłoszeniami o pracę czy
też zasadami przyznawania innych form pomocy.
Zdjęcie 49. Wygląd Centrum Aktywizacji Zawodowej od strony wejścia

Źródło: WYG/PSDB

Ponadto Urząd Pracy jest wyposażony w dwie elektroniczne tablice
ogłoszeń. Dzięki nim osoba bezrobotna nie musi przeszukiwać
tradycyjnej tablicy ogłoszeń w celu znalezienia odpowiedniej oferty.
W  elektronicznej może wybrać jaki rodzaj oferty go interesuje – czy
208

4

STUDIA PRZYPADKU

chodzi o pracę, czy o którąś z form aktywizacji - szkolenia grupowe,
spotkania w klubie pracy czy giełdy pracy. Po wybraniu jednej z dwóch
możliwości ukazują się aktualne informacje odnośnie planowanych
spotkań lub dodatkowe pytanie o wykształcenie. Dodatkowo można też
zaznaczyć, czy interesują nas tylko oferty z powiatu czy może wszystkie. Dzięki temu osoba bezrobotna przegląda tylko te ogłoszenia, które
ją interesują i w przypadku gdy któreś okaże się ciekawe, wystarczy
podać adres mailowy i ogłoszenie trafia na skrzynkę mailową.
Zwalania to poszukujących pracy z zapisywania interesujących
informacji w wersji papierowej. W  korytarzach, które służą za
poczekalnie, są tablice multimedialne, na których poza informacjami
dotyczącymi organizacji Urzędu Pracy wyświetlają się najświeższe
informacje z regionu i nie tylko.
Zdjęcie 50. Wygląd przykładowego ogłoszenia, które trafia na skrzynkę mailową
w formie załącznika – PUP Lubań

Źródło: Oferta otrzymana na skrzynkę mailową

Taki sposób zorganizowania przestrzeni, w której przebywają oczekujący bezrobotni, nie pozwala im na poczucie bezczynnego czekania. Osoba, która jest zainteresowana ofertą Centrum Aktywizacji
Zawodowej może się z nią zapoznać w dowolny sposób – przeglądając tradycyjną lub elektroniczną tablicę ogłoszeń, zapoznając się
z plakatami i standami reklamującymi najbliższe szkolenia, giełdy
pracy czy programy aktywizujące. A  system kolejkowy poinformuje
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bezrobotnego o tym, że jest jego kolej na wizytę u pośrednika czy też
doradcy zawodowego.
Każdy z pracowników ma do dyspozycji komputer z dostępem do
internetu. Na wszystkich stanowiskach pracy są telefony, które
ułatwiają komunikację wewnętrzną. Ponadto pracownicy CAZ  mają
do swojej dyspozycji trzy urządzenia wielofunkcyjne, dwa skanery
i drukarkę. W  całym urzędzie pracownicy korzystają tylko
z „autoryzowanych pendrive-ów”, które służą do przenoszenia danych
wewnątrz urzędu. System ochronny komputera jest zbudowany w taki
sposób, że „nie widzi” sprzętu, który nie został uprzednio sprawdzony
i wpisany do odpowiedniego rejestru przez informatyka pracującego
w urzędzie. Sprzętu takiego nie można wynosić z Urzędu. Dzięki takim
zabezpieczeniom ogranicza się możliwość wycieku danych osobowych oraz dodatkowo zabezpiecza się komputery pracowników przed
niebezpiecznymi wirusami, które mogły utrudnić pracę.
W klubie pracy znajdują się cztery komputery przeznaczone dla osób
bezrobotnych, gdzie mogą nie tylko skorzystać z internetu, ale też
przygotować dokumenty aplikacyjne pod okiem lidera klubu pracy.
Dodatkowo, klub pracy wyposażony jest w kamerę, trzy odtwarzacze
umożliwiające odtwarzanie nagranych materiałów i dwa rzutniki do
prezentacji multimedialnych.
W  większości przypadków warunki do obsługi bezrobotnych są
bardzo dobre – pośrednicy wewnętrzni zajmują dwa trzyosobowe
pokoje, w których przyjmują klientów. Dodatkowo biurka pracowników
oddzielone są od siebie ściankami działowymi, które są na tyle duże,
że zachowują prywatność każdej osoby, która przychodzi porozmawiać z pośrednikiem. Pomieszczenia te po zamknięciu są wyciszone
w taki sposób, żeby nic nie zakłócało swobodnej rozmowy.
Dwóch
pośredników
zewnętrznych
zajmuje
odrębny
pokój.
Zwykle jeden z nich stara się być w terenie i odwiedzać
pracodawców, podczas gdy drugi obsługuje pracodawców na miejscu.
To, że jedna osoba pozostaje w urzędzie powoduje, że każdy pracodawca, który przyjedzie do urzędu, zawsze zostanie obsłużony.
Jedynie pokój, który zajmują doradcy zawodowi, jest zbyt mały na
zapewnienie intymności rozmów w czasie, kiedy obsługiwane byłby
2 lub 3 osoby. Dlatego problem ten został rozwiązany w taki sposób,
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że nastąpił podział obowiązków między doradców: podczas gdy jedna
osoba prowadzi bezpośrednie doradztwo i zajmuje się klientami urzędu,
druga prowadzi dokumentację, a trzecia prowadzi zajęcia dla bezrobotnych lub zajmuje się ich organizacją. Podział ten nie jest sztywny,
zmienia się on w zależności od sytuacji i potrzeb.
Jedynym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych jest podjazd do
urzędu. Ze względu na fakt, że budynek wpisany jest do rejestru
zabytków, nie ma możliwości zbudowania windy ani wewnątrz budynku,
ani w postaci przybudówki. Osoba, która porusza się na wózku
inwalidzkim lub ma inne problemy, które uniemożliwiają wejście
na piętro budynku, nie ma żadnego problemu z poruszaniem się po CAZ, który jest na parterze. Kiedy musi skorzystać z usługi oferowanych przez osoby pracujące na piętrze,
wówczas pracownik schodzi na parter. Natomiast w przypadku
zajęć w klubie Pracy zawsze znajdzie się ktoś, kto wniesie osobę
z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Skala problemów
z tym związanych wbrew pozorom jest niewielka, ponieważ osób
o znacznej niepełnosprawności ruchowej, które korzystają z pomocy
Centrum Aktywizacji Zawodowej jest w powiecie lubańskim
niewiele.
Środki, które urząd otrzymał z ministerstwa pozwoliły na wyremontowanie powierzchni Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz na
zakup klimatyzatorów. Dzięki temu poprawił się komfort pracy
pracowników, oraz odwiedzających CAZ klientów.
4.12.3 Organizacja pracy w CAZ
Urząd jest czynny każdego dnia od 7:30 do 15:30, z tym, że klienci
są obsługiwani od 8 do 14. Pozostały czas jest wykorzystywany do
na sprawy administracyjne. Nie znaczy to jednak, że osoba, która
potrzebuje pomocy, jej nie otrzyma. W  razie konieczności doradcy,
czy też pośrednicy przyjmują po klientów także po godzinie czternastej.
Mogą też w tym czasie trwać zajęcia w Klubie Pracy.
Powiatowym Urzędem Pracy kieruje Dyrektor wraz z Zastępcą.
Dyrektor nadzoruje bezpośrednio działy: Rynku Pracy, Finansowo
– Księgowy, Organizacyjno – Administracyjny oraz samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki. Zastępca Dyrektora nadzoruje
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Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Dział Ewidencji i Świadczeń.
W CAZ nie ma już podziału na mniejsze działy – wszyscy pracownicy
bezpośrednio podlegają Kierownikowi CAZ.
Schemat 13. Schemat struktury organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów PUP Lubań

W całym Urzędzie Pracy zatrudnionych jest 44 pracowników, z czego
w Centrum Aktywizacji zawodowej pracuje 16 osób:
• kierownik,
• 6 pośredników wewnętrznych,
• 2 pośredników zewnętrznych,
• 3 doradców zawodowych,
• 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego,
• 2 liderów klubu pracy.
Obecnie w CAZ dodatkowo zatrudniona jest stażystka, która wspiera
specjalistów ds. rozwoju zawodowego. Wśród tych 16 osób jest tylko
2 mężczyzn – obaj pracują na stanowiskach pośredników. Spośród
wszystkich pracowników CAZ  5 osób ma staż pracy powyżej 10 lat.
Cztery od 6 do 10, a 7 w przedziale od 2 do 5 lat. Większość pracowników CAZ  ma od 25 do 34 lat (9 osób). Jedna osoba jest młodsza,
3 osoby mają od 35 do 44 lat, 2 od 45 do 54 i jedna osoba ma powyżej 55 lat. W strukturze wykształcenia jest bardzo małe zróżnicowanie
– 13 osób ma wykształcenie wyższe, 3 mają wykształcenie policealne
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lub średnie zawodowe – są to pośrednicy, którzy charakteryzują się
dużym doświadczeniem zawodowym.
Posiadanie doświadczonych pracowników daje możliwość zastępowania
w razie konieczności osób na innych stanowiskach. Jest to niewątpliwie
duża zaleta w tak małym urzędzie.
W  lubańskim Centrum Aktywizacji Zawodowej pośrednicy są podzieleni między sobą obowiązkami. Dwóch z nich obsługuje pracodawców,
sześciu zajmuję się obsługą bezrobotnych i poszukujących pracy.
W celu usprawnienia pracy każdy z pośredników obsługuje kilka gmin
z powiatu. Wyjątkiem są osoby zamieszkałe w Lubaniu – w ich przypadku „zostali podzieleni” według liter w alfabecie. Jeden z pośredników
zajmuje się obsługiwaniem wyłącznie absolwentów (którzy zakończyli
edukację nie dawniej niż 12 miesięcy temu). Grupa ta jest specyficzna,
ponieważ tuż po zakończeniu szkoły szukają oni możliwości zdobycia
doświadczenia zawodowego i chętniej podejmują staże. Ten pośrednik
przejął też część obowiązków od pośredników zewnętrznych, ponieważ
został wyznaczony do obsługi związanej z przyznawaniem staży. Dzięki
temu ma on pełen obraz sytuacji. We wcześniejszych latach jeden
z pośredników zajmował się obsługą osób niepełnosprawnych – jednak
okazało się, że nie wszystkie osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności chciały, aby inni o tym wiedzieli. Z drugiej strony znajdowały się też osoby, które miały widoczne niepełnosprawności ruchowe
lub umysłowe i nie miały odpowiedniego orzeczenia. „Dzięki temu,
że nie mam takiej osoby wydzielonej wszyscy pracownicy uczą się
wrażliwości i pracy z takimi osobami” – mówiła jedna z rozmówczyń.
Dobrą praktyką stosowaną przez urząd są „Drzwi Otwarte” w Klubie
Pracy – są to takie dni, kiedy lider klubu pracy ma dyżur i nie ma
zaplanowanych żadnych zajęć. W  tym czasie każdy z klientów może
przyjść, skorzystać z porady, przygotować dokumenty aplikacyjne,
skorzystać z komputera, przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną. Kiedy
zdarzają się dni, że w tym samym czasie do klubu pracy przychodzi
kilka osób z podobnymi problemami w sposób spontaniczny tworzy
się grupa zajęciowa – co też jest dobre dla osób, które chcą uzyskać
jakąś pomoc – pozwala to na zobaczenie, że nie jest się osamotnionym
ze swoimi problemami i ludzie borykają się z podobnymi.
Kolejnym ciekawym rozwiązaniem stosowanym w Centrum Aktywizacji
Zawodowej są organizowane przez lidera klubu pracy „tygodnie
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praktyczne”. Jest to forma zajęć w terenie – gdzie bezrobotni udają
się na wycieczkę na lokalny rynek pracy. Spotykają się z pracodawcami w terenie, przechodzą rozmowy kwalifikacyjne, zapoznają się
z miejscami, gdzie są wywieszane oferty pracy (słupy, witryny sklepów,
gabloty), analizują te oferty – jednym słowem uczą się jak aktywnie
poszukiwać pracy.
Ponadto w Klubie Pracy odbywają się też zajęcia z zaproszonymi gośćmi
– pracodawca, radca prawny, bezrobotny, któremu udało znaleźć
pracę. O  tym, kto zostanie zaproszony na spotkanie, decydują sami
uczestnicy takiego szkolenia.
4.12.4 Procedury wewnętrzne
Informacje wewnętrzne są przekazywane w sposób bezpośredni –
jeśli jest to konieczne, to w formie pisemnej. Pliki elektroniczne są
przekazywane za pomocą autoryzowanych pendriv-ów, które zostały
wcześniej opisane. Wszystkie kwestie problematyczne są rozwiązywane na bieżąco. Ilekroć pojawia się potrzeba (zmiana przepisów,
pojawienie się nowego rozporządzenia lub problemy z interpretacją)
zostaje zwołane zebranie, na których omawia się i rozwiązuje problem.
Po wyodrębnieniu Centrum Aktywizacji Zawodowej, kiedy wszystkich
pracowników zebrano na jednym piętrze, poziom komunikacji znacznie
się poprawił. „Nie sądziłam, że zebranie nas na jednym piętrze aż
tak pomoże”, „teraz łatwiej się nam pracuje, bo pracownicy częściej
ze sobą rozmawiają, wymieniają się informacjami” – opowiadały
pracownice Centrum, zapytane o to, czy poprawiła się komunikacja.
Mniejsze odległości sprawiają, że łatwiej skonsultować się, opowiedzieć o tym, co się dzieje na stanowisku pracy. Dzięki takiej wymianie
informacji pracownicy lepiej się orientują, co dzieje się w placówce
i łatwiej im dzięki temu organizować sobie pracę. Kierowniczka CAZ ma
pokój, który w przeciwieństwie do innych, nie tłumi hałasów z zewnątrz
– dzięki temu i przeszklonym drzwiom łatwiej jest kontrolować to, co
się dzieje w urzędzie, a jak sama twierdzi – ten szum jej nie przeszkadza przy codziennej pracy. Z racji tego, że wcześniej, przed wyodrębnieniem Centrum sama pracowała na stanowisku doradcy, dziś jest nie
tylko bardziej ceniona przez podwładnych, z racji tego, że nie jest kimś
z zewnątrz, ale też lepiej rozumie problemy pracowników, identyfikuje
się z nimi i cały czas służy pomocą.
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Każda oferta zamknięta, która jest proponowana bezrobotnym,
zapisywana jest w systemie elektronicznym, a jej odrzucenie bez
uzasadnionego powodu powoduje skreślenie z listy bezrobotnych.
Inaczej jest z ofertami otwartymi. Każdy bezrobotny, który przychodzi do pośrednika, dostaję taką ofertę w wersji papierowej, zaznacza
na niej czy jest nią zainteresowany czy też nie (jeśli nie jest, musi
to uzasadnić). Jeśli był zainteresowany ofertą, przy kolejnej wizycie
musi zdać relację, co zrobił żeby zdobyć tę pracę – czy kontaktował
się z pracodawcą, w jaki sposób i jaka była odpowiedź pracodawcy.
Wszystkie te informacje trafiają do akt danej osoby. Odrzucenie oferty
otwartej nie powoduje skreślenia z rejestru bezrobotnych. Akta każdej
z osób zawierają informacje o wszystkich ofertach pracy, które były
do niej skierowane – zarówno otwartych jak i zamkniętych, łącznie
z deklaracjami, czy daną ofertą osoba była zainteresowana, czy też nie
oraz jak próbowała zdobyć pracę. Do akt trafiają także oferty, które
urząd wysyła drogą pocztową. Ponadto są tam wszystkie zaproszenia,
jakie dana osoba dostała na różnego rodzaju spotkania, zajęcia
i szkolenia i informacja, czy z nich korzystała. Dzięki tak szczegółowej
dokumentacji pracownicy wiedzą, kogo w pierwszej kolejności kierować
na szkolenia – przeglądają akta osób zainteresowanych daną tematyką
i wybierają tych, którzy aktywnie szukali pracy (kontaktowali się
z pracodawcami, uczestniczyli w spotkaniach) i takim osobom pomaga
się w pierwszej kolejności.
Warto zauważyć, że w miesiącach zimowych, kiedy pośrednicy dysponują
znacznie mniejszą bazą ofert pracy, częściej zapraszają bezrobotnych
na różnego rodzaju spotkania aktywizacyjne. Dzięki temu klienci
Centrum mogą mieć wrażenie, że cały czas ktoś o nich dba.
Zdarzają się sytuacje, kiedy otwarta oferta pracy trafia do pośrednika
i ten znając profil kompetencji swoich podopiecznych nie ogranicza się
tylko do tego, aby zapoznać z ofertą te osoby, które zjawią się w tym
czasie na umówioną wizytę, ale też wysyła taką ofertę pocztą lub
dzwoni. Dzięki temu oferty trafiają nie tylko do osób, które w danym
okresie są w urzędzie lub na bieżąco śledzą ogłoszenia.
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4.12.5 Relacje z otoczeniem
Do sztandarowych projektów realizowanych przez centrum Aktywizacji
Zawodowej w Lubaniu należą Polsko - Czeskie i Polsko - Niemieckie Dni
Doradcze organizowane w formie indywidualnych spotkań doradczych.
Są one realizowane we współpracy z czeskim i niemieckim doradcą
EURES. Spotkania pośredników oferujących pracę za granicą odbywają
się mniej więcej raz w miesiącu. Doradca EURES pełni wtedy funkcję
tłumacza. Osoby, które są zainteresowane podjęciem pracy w Czechach
lub w Niemczech zapisują się wcześniej na listę chętnych i przychodzą
następnie na spotkanie z przedstawicielem z danego kraju. Pośrednik przekazuje bezrobotnemu listę ofert dostosowaną do jego możliwości. W  sytuacji, kiedy ktoś jest zainteresowany pracą u naszych
zachodnich sąsiadów, wymagana jest znajomość języka niemieckiego,
w przypadku czeskiego – nie ma takiej konieczności. Ponieważ wciąż
są bezrobotni, którzy są zainteresowani podjęciem zatrudnienia poza
Polską, te konsultacje wciąż się odbywają. Organizacja tego typu
spotkań jest bardzo dobrym przykładem wykorzystania usytuowania
powiatu w regionie trójgranicznym.
Ponadto pośrednicy zewnętrzni uczestniczą w targach i giełdach pracy,
które odbywają się na terenie powiatu zgorzeleckiego – jest to kolejna
możliwość zdobycia zagranicznych ofert pracy dla bezrobotnych
z powiatu lubańskiego.
Dodatkowo w Lubaniu odbyły się w 2011 roku Warsztaty
„Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”, których współorganizatorem był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Tego rodzaju
spotkania są kolejnym przykładem na to, że pracownicy CAZ 
w Lubaniu potrafią dostrzec korzyści ze specyfiki regionu.
We współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy
odbywają spotkania z psychologiem. Raz w miesiącu do Lubania
przyjeżdża psycholog, do którego zostają skierowani ci klienci urzędu,
którzy wymagają tak specjalistycznego doradztwa. Takie porozumienie
zwalania bezrobotnych od dodatkowych kosztów związanych
z dojazdem do miasta, w którym dostępny byłby psycholog.
Opinie wydane przez psychologa trafiają do doradców i pośredników
zatrudnionych w Centrum Aktywizacji bezrobotnych, co pozwala im na
lepsze dostosowanie późniejszej oferty do potrzeb konkretnej osoby.
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Na terenie Lubania działa areszt śledczy, a w miejscowości Zaręby
(gmina Platerówka, powiat Lubański) mieści się zakład karny.
Doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy nawiązali także z nimi
współpracę. Dzięki temu w zakładzie karnym mogły się odbywać
zajęcia dla więźniów. Tematyka zajęć związana była głównie z możliwościami aktywizacji osób po odbyciu kary pozbawienia wolności.
Doradcy zawodowi współpracują także z placówkami oświatowymi.
W szkołach ponadgimnazjalnych odbywają się spotkania z doradcami.
Dotyczą one przede wszystkim możliwości, jakie absolwentom
daje urząd pracy. Pokazywali oni szanse i zagrożenia związane
z wchodzeniem na rynek pracy.
Programem, który cieszy się dużą popularnością wśród klientów
CAZ  jest „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych”, realizowany we współpracy z PFRON. Dzięki
środkom, które na ten cel przeznacza PFRON, osoby niepełnosprawne
mają możliwość wejścia na rynek pracy i zdobycia niezbędnego
doświadczenia. Osoba niepełnosprawna, która podejmie staż, dostaje
120% zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenie na rehabilitacje
zawodową, którego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności.
Dodatkowo osoba taka przez cały czas trwania stażu jest objęta pomocą
doradcy zawodowego. Ponadto pracodawca oferujący staż dostaje
premię, która może wynieść nawet do 20%21 najniższego
wynagrodzenia.
Lubańskie Centrum Aktywizacji Zawodowej jest bardzo otwarte na
współpracę ze wszystkimi podmiotami. W  razie potrzeby CAZ angażuje się we współpracę z różnego rodzaju organizacjami i stowarzyszeniami, które pozyskują środki na aktywizację bezrobotnych. Pracownicy
CAZ pomagają w promocji organizowanych szkoleń i warsztatów oraz
w rekrutacji osób. Służą też radą i pomocą w momencie wyboru grup
docelowych do tego rodzaju projektów.
Pracownicy CAZ sami też poszukują różnego rodzaju wydarzeń,
w których mogliby wziąć udział, są także pomysłodawcami
niektórych akcji. Przykładem jednego z przedsięwzięć, które zostało
21	Do 10% najniższego wynagrodzenia – w przypadku, gdy stażysta jest osobą o lekkim stopniu
niepełnosprawności lub; do 20% najniższego wynagrodzenia – w przypadku, gdy stażysta jest
osobą o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
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bardzo pozytywnie odebrane przez mieszkańców powiatu, był
„Dzień dla kobiet” organizowany przez Lubańskie Stowarzyszenie
Mieszkańców Panaceum we współpracy między innymi z Powiatowym
Urzędem Pracy. Jednym z bloków tematycznych wydarzenia był blok
„Kobieta i kariera”, gdzie pracownicy CAZ prowadzili specjalne konsultacje i warsztaty dla kobiet szukających pracy. Wydarzenia są przykładem tego, że urzędnicy Centrum to nie tylko osoby, które czekają aż
klient do nich przyjdzie, ale też chętnie do nich wychodzą. Starają się
pomóc w każdym możliwym miejscu i przy różnych okazjach.
Ważnym elementem funkcjonowania Lubańskiego Centrum Aktywizacji
Zawodowej są relacje z klientami: zarówno pracodawcami jaki i poszukującymi pracy. Służy temu m.in. prosta, ale przejrzysta i czytelna
strona internetowa. Daje ona m.in. możliwość bezpłatnego połączenia
z urzędem przez internet, za pomocą jednego przycisku.
Zdjęcie 50. Strona główna Urzędu Pracy w Lubaniu.

Źródło: http://www.pupluban.pl/

Na stronie można znaleźć informacje o wszystkich formach pomocy,
jakie może zaproponować urząd. Przy każdej formie pomocy można
znaleźć informację o tym, kto może z niej korzystać, jakie dokumenty
należy wypełniać i aktualności dotyczące danego działania – takie jak
rozpoczęcie lub zakończenie przyjmowania wniosków. Zaletą jest to,
że lista ta nie ogranicza się tylko do najpopularniejszych form pomocy,
ale też wymienione są te formy, które bardzo rzadko funkcjonują
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w świadomości bezrobotnych, takie jak zwrot kosztów zakwaterowania
czy opieki nad dziećmi.
Bardzo interesującym elementem działań promocyjnych są umieszczone na stronie internetowej krótkie, kilkuminutowe filmiki, promujące
poszczególne usługi świadczone przez Centrum Aktywizacji Zawodowej
takie jak:
• Pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu nowych miejsc pracy,
• Własna firma,
• Staże,
• Poradnictwo zawodowe,
• Klub Pracy,
• Pośrednictwo pracy,
• Szkolenia dla osób bezrobotnych.
Nakręcone filmy mają charakter krótkich reportaży. Występowały w nich
osoby, które korzystają lub skorzystały z określonej formy pomocy.
Pokazane są konkretne sytuacje, takie jak praca stażystów lub osób,
które zostały zatrudnione dzięki środkom na tworzenie nowych miejsc
pracy, pracujących właścicieli firm, czy osoby uczestniczące w zajęciach
grupowych lub konsultacjach indywidualnych. Materiał połączony
jest z wypowiedziami pracowników Urzędu Pracy, którzy w prosty
i przystępny sposób opowiadają o tym, kto i w jaki sposób może
ubiegać się o konkretną formę pomocy. Celem, jaki chciano uzyskać,
była walka ze stereotypowym podejściem do „pośredniaka”.
Tworząc scenariusz do każdego filmu pracownicy CAZ  zebrali
wszystkie obiegowe opinie na temat poszczególnych form pomocy,
po to by w formie krótkich, konkretnych haseł można było wyprowadzić
ludzi z błędu:
http://www.pupluban.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=149
W celu promocji Centrum Aktywizacji Zawodowej stworzono krótki
film z uroczystego otwarcia CAZ. Ponadto cała impreza otwarcia
została nagłośniona w lokalnych mediach, a w ramach współpracy
z lokalnymi mediami przygotowano notatki na temat form pomocy,
jakie udziela Urząd.
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Na stronie luban24.pl pojawił się baner reklamujący Centrum
Aktywizacji Zawodowej i podstrona prowadzona przez pracowników
CAZ, gdzie są umieszczane informacje o ofertach pracy oraz
o organizowanych spotkaniach i szkoleniach. Takie działanie
pozwala na zwiększenie zasięgu działania Urzędu i na oprawę
rozpoznawalności CAZ.
Zdjęcie 51. Fragment strony głównej portalu luban24.pl

Źródło: http://www.luban24.pl/

Dodatkowo CAZ przygotowuje na bieżąco newsletter skierowany do
instytucji współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy i mediów.
Stworzono materiały promocyjne i informacyjne, które miały na
celu zapoznanie klientów z usługami Centrum oraz ich promocję.
Na teczkach, które otrzymują bezrobotni, znajdują się teksty, które
mają motywować i inspirować do poszukiwania pracy. Tekst
przygotowany przez doradców dotyczy tego jak szukać pracy.
Czytelne ulotki, na których zebrano najważniejsze informacje
(co ważne – jedna ulotka dotyczyła jednego tematu) zostały uatrakcyjnione przez chwytliwe hasła i zabawne obrazki. Ulotki i inne materiały
promocyjne są rozdawane klientom podczas wizyt w urzędzie.
Ich forma elektroniczna jest udostępniona na stronie internetowej.
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Zdjęcie 52. Wygląd dwustronnej, składanej ulotki na temat Klubu Pracy.

Źródło: PUP Lubań
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