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w sprawie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia 
 

 

Odejście od polaryzacyjno-dyfuzyjnego mechanizmu rozwoju kraju na rzecz równo-

miernego wspierania wszystkich obszarów, zwłaszcza w zakresie promocji zatrudnienia, wyma-

ga pozostawienia swobody organizacyjnej jednostkom samorządu terytorialnego odpowiedzial-

nym za to. Szczególną rolę muszą tu odgrywać powiaty – gdyż to w ich skali przestrzennej 

możliwe jest międzysektorowe podejście do zarządzania rozwojem. Wymaga on bowiem m.in. 

ukierunkowanej interwencji na rynku pracy, dostosowania edukacji na poziomie ponadpodsta-

wowym do lokalnych potrzeb, czy wreszcie skutecznej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. Wszystkie te zadania zostały przypisane odtworzonym w 1998 roku 

powiatom.  

Silnym oczekiwaniem wspólnot powiatowych było dalsze zwiększenie wachlarza działań 

prorozwojowych. Z tego względu Związek Powiatów Polskich stanowczo sprzeciwia się zapowia-

danym przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmianom w zakre-

sie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy – zwłaszcza 

w sytuacji, w której nie planuje się jednocześnie jakiejkolwiek zmiany zakresu zadań realizowa-

nych przez urzędy pracy, a stopa bezrobocia rejestrowanego jest dużo niższa niż wtedy, gdy 

powiaty otrzymały zadanie przeciwdziałania bezrobociu do realizacji. 

Dla skutecznej walki z bezrobociem większe znaczenie miałoby zwiększenie samodziel-

ności działania powiatów, umożliwienie im lepszego dostosowania ofert do specyfiki lokalnej 

w pełni wykorzystując potencjał powiatowych urzędów pracy. Zmiana podporządkowania 

urzędów pracy w sposób oczywisty jest recentralizacją i powrotem do nie sprawnej resortowej 

rzeczywistości sprzed reformy samorządowej. 

Zdecydowany sprzeciw Związku Powiatów Polskich budzi również sposób pracy nad 

projektowaną zmianą. O planach resortu więcej można dowiedzieć się z zapowiedzi medialnych 

i konferencji prasowych niż z miejsc, w których tak poważne propozycje powinny być wcześniej 

przynajmniej przedyskutowane – tj. na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego oraz w Radzie Rynku Pracy, w której wszyscy zainteresowani kształtem 

publicznych służb zatrudnienia mają swoich przedstawicieli. 
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