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INSTYTUCJONALNA STRUKTURA RYNKU PRACY
W POLSCE
Streszczenie: Występowanie w gospodarce trzech podstawowych czynników wytwórczych:
pracy, ziemi i kapitału, skutkuje poddawaniem analizie rynków: pracy, dóbr i usług, kapitału
i pieniądza. Jak na każdym z wyżej wymienionych, tak i na rynku pracy zachodzi konfrontacja popytu i podaży, a także na każdym z nich funkcjonują określone podmioty i instytucje.
W artykule zaprezentowano instytucjonalną strukturę rynku pracy w Polsce. Scharakteryzowane zostały podmioty funkcjonujące na rynku pracy, w tym w szczególności publiczne
służby zatrudnienia i ich zadania.
Słowa kluczowe: instytucje, rynek pracy, publiczne służby zatrudnienia.

1. Wstęp
Niezwykle ważnym elementem prawidłowo funkcjonującej gospodarki jest rynek
pracy, którego funkcjonowanie w Polsce nabrało znaczenia po 1989 roku, z chwilą
stworzenia warunków prawno-ekonomicznych do wykorzystania kapitału ludzkiego
na podstawie prawa popytu i podaży1. Popyt na pracę, wyrażając chłonność gospodarki na potencjał ludzi zdolnych do pracy, oznacza liczbę miejsc pracy istniejących
w gospodarce2. Podaż pracy – definiowana jako liczba pracowników chętnych do
podjęcia zatrudnienia za oferowaną na rynku płacę – utożsamiana jest z zasobami
pracy (zasobami siły roboczej) oraz ludnością czynną zawodowo3. Zarówno pracujący, poszukujący pracy, jak i pracodawcy, będąc podmiotami rynku pracy, stanowią
istotną część jego instytucjonalnej struktury, której poświecono niniejsze opracowaA. Borowiec, Rynek czynników produkcji, [w:] Wybrane problemy ekonomii, red. T. Protas, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002, s. 39.
2
M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text,
Warszawa 2000, s. 106; D. Kotlorz, Podstawowe pojęcia, [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 14.
3
E. Kryńska, Niedopasowania podaży i popytu na pracę w Polsce, [w:] Polski rynek pracy – niedopasowania strukturalne, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2004, s. 13.
1
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nie, przyjmując jako cel jego opracowania przedstawienie podmiotów i instytucji
funkcjonujących na rynku pracy w Polsce.

2. Podmioty i instytucje na rynku pracy
Instytucje stanowią nieodzowny element każdego z systemów gospodarki4. Rynek
pracy także jest instytucją, która posiada swoją strukturę podmiotową, reprezentowaną przez określone instytucje, w Polsce nazywaną podmiotami rynku pracy5.
Jednoznaczne określenie zestawu podmiotów na rynku pracy jest trudne, jednakże
w próbie ich wyodrębnienia wskazać należy funkcjonujących na nim6:
–– pracujących oraz reprezentujących ich związki zawodowe,
–– pracodawców i ich konfederacje,
–– bezrobotnych i ich reprezentacje,
–– publiczne służby zatrudnienia wraz z systemem ubezpieczeń od bezrobocia,
–– inne podmioty wspierające równoważenie rynku pracy.
Ze względu na fakt, że jedną z podstawowych funkcji rynku pracy jest utrzymanie równowagi popytu i podaży pracy w dłuższym okresie, dokonuje się to przez
stworzenie pracodawcom możliwości pozyskania pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach, a z drugiej strony – przez umożliwienie pracownikom znalezienia
zatrudnienia zgodnie z ich preferencjami. Funkcja ta jest często realizowana na drodze negocjacji pomiędzy przedstawicielstwami (związkami) pracodawców i praInstytucje definiowane są wielorako. Można je określić między innymi jako oczywiste (ze względu na częstotliwość ich stosowania) reguły i sposoby zachowania i działania w społeczeństwie, jako
zestandaryzowane działania społeczne, jako kompleks nawyków myślowych i konwencjonalnych zachowań, jako organizacje społeczne tworzące trwałe wzory postępowania, czy też jako sposoby myślenia i postępowania istniejące w zwyczajach grupy lub obyczajach ludzi. Por. A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Kobiety i instytucje na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce,
Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2006, s. 18-19, 26. Autorka, prezentując istotę instytucjonalizmu
w społeczno-ekonomicznych procesach badawczych, przedstawiła znacznie więcej definicji instytucji,
ukazując również przyczyny i konsekwencje ewolucji tego pojęcia.
5
W skali międzynarodowej za najważniejszy podmiot polityki zatrudnienia uznawana jest Międzynarodowa Organizacja Pracy, która prowadzi działalność w zakresie problemów pracowniczych,
koncentrując się na ustanawianiu standardów pracy w formie konwencji i zaleceń dla krajów członkowskich. Por. M. Muczyński, Publiczne służby zatrudnienia jako element instytucjonalnej struktury
suwalskiego rynku pracy, [w:] Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności, red.
R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, IPiSS, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Warszawa-Białystok 2006, s. 300; Z. Wiśniewski, Polityka rynku pracy, [w:] Rynek pracy wobec integracji
z Unią Europejską, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2002, s. 323; T. Holecki, Samorządowy model
kreowania rynku pracy, [w:] Samorządowa polityka społeczna, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TPW, Warszawa 2002, s. 94.
6
Z. Wiśniewski, Teoretyczne podstawy polityki rynku pracy, [w:] Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską, red. Z. Wiśniewski, IPiSS, Warszawa 2001, s. 9; S. Nickel, L. Layard, Labor
Market Institutions and Economic Performance, [w:] Handbook of labor economics, Tom 3C, red.
O. Ashenfelter, D.E. Card. Elsevier, Amsterdam, Oxford 2007, s. 3037.
4

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 885

2014-02-24 08:34:37

Alfreda Zachorowska, Agnieszka Tylec

886

cowników, w wyniku czego określane są prawa i obowiązki obydwu stron. Przedstawicielstwa te są głównymi podmiotami rynku pracy, ponieważ pomiędzy nimi
zawiera się umowy regulujące stosunki pracy. Obok nich występuje wiele podmiotów pomocniczych, wśród których nadrzędną rolę (poprzez określanie prawnych
podstaw stosunku pracy i wpływanie na pozostałe podmioty) odgrywa państwo7.
Nieco odmienne spojrzenie na zdefiniowanie podmiotów rynku pracy przedstawiła Katarzyna Głąbicka, nazywając podmiotami polityki rynku pracy8 osoby
prawne, organy i instytucje, które w swoim obszarze kompetencji mają całokształt
spraw związanych z problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, rozróżniając przy tym podmioty o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym9. Takie
ujęcie wyłącza z pojęcia podmiotów kategorię bezrobotnych i sprowadza się raczej
do ustawowej definicji instytucji rynku pracy.
Instytucje rynku pracy to podmioty publiczne i niepubliczne realizujące zadania związane z rynkiem pracy, w tym przede wszystkim zajmujące się kojarzeniem
pracowników i pracodawców bądź prowadzące działania na rynku pracy na rzecz
aktywizacji zawodowej10. Instytucjonalna obsługa rynku pracy – tworzona w Polsce
przez organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy
oraz pozostałymi instytucjami – jest kluczową sprawą dla promocji zatrudnienia.
Katalog instytucji rynku pracy zawiera ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą zalicza się do nich11:
–– publiczne służby zatrudnienia (PSZ) tworzone przez organy zatrudnienia (ministra właściwego do spraw pracy, wojewodę, marszałka województwa lub starostę) wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem ministra
właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi; PSZ mogą niektóre
zadania określone w ustawie zlecać jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom szkoleniowym, organizacjom związków
zawodowych, organizacjom pracodawców oraz agencjom zatrudnienia;

J. Unolt, Ekonomiczne problemy rynku pracy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, s. 23.
Istotę polityki rynku pracy przedstawiono między innymi w publikacji A. Tylec, Polityka rynku
pracy i polityka zatrudnienia a zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Wybrane elementy procesu zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Zachorowska i A. Wójcik-Mazur, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, s. 139-156.
9
Wśród międzynarodowych podmiotów rynku pracy wyróżnia się działania Międzynarodowej
Organizacji Pracy oraz Unii Europejskiej. Por. K. Głąbicka, Wybrane elementy rynku pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2001, s. 23-40;
A. Skórska, Działania na rzecz zatrudnienia w Unii Europejskiej, [w:] Ekonomia rynku pracy, red.
D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 145-154.
10
P. Ziółkowski, Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, Ustawa z omówieniem, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 13.
11
Por. art. 6, 11, 12, 18, 20, 24-32 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z 20 kwietnia 2004 roku (DzU 2004, nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami); P. Ziółkowski,
op. cit., s. 13-20.
7
8
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–– Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) – państwowe jednostki budżetowe wyspecjalizowane w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25. roku życia;
–– agencje zatrudnienia – niepubliczne jednostki wpisane do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej;
–– instytucje szkoleniowe – publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną;
–– instytucje dialogu społecznego – organizacje i instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy, to jest związki zawodowe lub ich organizacje, organizacje
pracodawców, organizacje bezrobotnych i współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia i OHP organizacje pozarządowe – jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;
–– instytucje partnerstwa lokalnego – grupa instytucji realizujących na podstawie
umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.
Zgodnie z Konwencją Organizacji Pracy nr 88 z 1948 roku każde państwo powinno utworzyć i utrzymywać system bezpłatnych służb zatrudnienia, znajdujących
się pod kontrolą władzy centralnej12. System taki powinien cechować się między innymi właściwą liczebnością i rozmieszczeniem geograficznym, powszechną dostępnością i dobrowolnością korzystania z usług, skutecznością rekrutacji i zatrudniania
pracowników, fachowością i bezstronnością oraz współdziałaniem z organizacjami
pracodawców i pracowników 13.

3. Publiczne służby zatrudnienia w Polsce oraz ich zadania
System bezpłatnych służb zatrudnienia istnieje również w Polsce (od 1918 roku),
przy czym ich struktura organizacyjna oraz realizowane funkcje podlegały wielu
przemianom, głównie w związku z sytuacją polityczno-gospodarczą kraju. Podkreślić należy, że radykalna zmiana miejsca i funkcji służb zatrudnienia w systemie
samorządowo-administracyjnym następowała po 1989 roku14. Przez dziesięć lat (do
końca 1999 roku) terenowe służby zatrudnienia funkcjonowały w ramach systemu
zależności liniowych (hierarchicznych). Regionalne (a następnie powiatowe) urzędy
pracy podlegały wojewódzkim urzędom pracy, które do końca 2001 roku podlegały
12
Por. I. Kukulak-Dolata, Współpraca przedsiębiorstw ze służbami zatrudnienia, [w:] Elastyczne
formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa
2003, s. 183; R. Blanpain, R. Graham, W. Beirnaert, Temporary agency work and the information society, Kluwer Law International, Hague 2004, s. 24.
13
M. Gębski, Rynek pracy. Wybrane problemy, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2008, s. 26.
14
Ibidem, s. 26.
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Krajowemu Urzędowi Pracy, podporządkowanemu z kolei Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej15.
Organy doradcze
ADMINISTRACJA
RZĄDOWA
CENTRALNA

Minister Pracy i Polityki

Społecznej

Naczelna Rada
Zatrudnienia

Krajowy Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy
(16 wojewódzkich UP)

ADMINISTRACJA
RZĄDOWA
TERENOWA

Powiatowy Urząd Pracy
(350 powiatowych UP)

Wojewódzka Rada
Zatrudnienia

Powiatowa Rada
Zatrudnienia

Rys. 1. System urzędów pracy przed 1 stycznia 2000 r.
Źródło: Usytuowanie urzędów pracy oraz podział zadań i kompetencji po 1 stycznia roku 2000, Materiały na briefing w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – 29 grudnia 1999, „Rynek Pracy”
nr 12(96) z 1999 r./nr 1(97) z 2000 r., s. 74.

Zgodnie z założeniami reformy samorządowej od stycznia 2000 roku nastąpiła
decentralizacja publicznych służb zatrudnienia, zatem od tego okresu podmiotami realizującymi politykę państwa na rynku pracy są: minister pracy i polityki społecznej,
samorząd województwa, wojewoda oraz samorząd powiatowy16 – rys. 2. W ramach
przeprowadzonej reformy w miejsce wcześniejszych zależności liniowych wprowa15
Jest to nazwa w aktualnym brzmieniu; nazwa samego ministerstwa była kilkakrotnie zmieniana, wcześniej przyjmowała brzmienie między innymi Ministerstwo Polityki Społecznej, Ministerstwo
Pracy i Polityki Socjalnej.
16
Por. M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 121; E. Kryńska, Polityka państwa na rynku
pracy w Polsce – instytucje i programy, [w:] Rynek pracy w skali lokalnej, red. R. Szula i A. Tucholska,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 44-45; A. Bazan, Samorząd terytorialny a przeciwdziałanie bezrobociu, Prace Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Zeszyty
Naukowe nr 1/2002, s. 49-55.
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dzono system horyzontalny, w ramach którego wojewódzkie urzędy pracy podlegają
wyłącznie samorządom wojewódzkim (i w pewnym zakresie wojewodom), a urzędy powiatowe starostom i samorządom powiatowym. Decentralizacja publicznych
służb zatrudnienia nie objęła jednocześnie głównego źródła finansowania polityki
rynku pracy, to jest funduszu pracy. Dysponentem funduszu pozostał minister pracy
i polityki społecznej, który na podstawie przyjętego algorytmu przydziela jego środki powiatom i województwom17.

ADMINISTRACJA
RZĄDOWA
CENTRALNA

Minister Pracy
i Polityki Społecznej

Naczelna Rada
Zatrudnienia

Wojewoda

ADMINISTRACJA
SAMORZĄDOWA
WOJEWÓDZTWO

Marszałek
Województwa

Wojewódzka Rada
Zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy
(w ramach administracji
zespolonej)

ADMINISTRACJA
SAMORZĄDOWA
POWIAT

Starosta

Powiatowa Rada
Zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy
(w ramach administracji
zespolonej)

Rys. 2. Struktura organizacyjna podmiotów polityki rynku pracy od 1 stycznia 2002 r.
Źródło: T. Holecki, Samorządowy model kreowania rynku pracy, [w:] Samorządowa polityka społeczna, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TPW,
Warszawa 2002, s. 95.
17

M. Kabaj, op. cit., s. 121.
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Przeprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotów rynku pracy
spowodowane były między innymi koniecznością usprawnienia ich funkcjonowania
oraz ukierunkowania na działania aktywizujące bezrobotnych, a nie łagodzenie skutków bezrobocia. Istotnym powodem zmian była również konieczność dostosowania
systemu do wymogów Unii Europejskiej w celu efektywnego włączenia się w system europejskich służb zatrudnienia, realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia
oraz dla sprawnej absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego18.
Tabela 1. Funkcje publicznych służb zatrudnienia (PSZ)
Funkcja PSZ

Charakterystyka

Pośrednictwo pracy

Optymalne kojarzenie ofert pracy i osób poszukujących zatrudnienia
poprzez bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownikami PSZ
a pracownikami i pracodawcami oraz udostępnianie informacji
o wolnych miejscach pracy, między innymi w Internecie

Doradztwo zawodowe

Udzielanie osobom poszukującym pracy (zarówno bezrobotnym, jak
i zamierzającym zmienić pracę) pomocy w wyborze odpowiedniego
zawodu i miejsca zatrudnienia; pomoc pracodawcom w doborze
kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych
predyspozycji

Informowanie o rynku pracy Działalność informacyjno-statystyczna tworząca podstawę diagnoz i
Funkcja analitycznoanaliz trendów i struktury popytu i podaży pracy; badanie przyczyn
-programowa
nierównowagi oraz środków walki z bezrobociem.
Prowadzenie programów
rynku pracy

PSZ są kanałem dostarczania programów rynku pracy oraz ich
regulatorem

Administrowanie systemem Funkcja zabezpieczenia socjalnego bezrobotnych, administrowanie,
świadczeń dla bezrobotnych przyznawanie i wypłacanie zasiłków
Funkcja promowania
nowych miejsc
pracy, szkoleń oraz
przekwalifikowania
pracowników

Działalność o charakterze interwencyjnym prowadzona ze środków
Funduszu Pracy na podstawie różnego rodzaju programów
i inicjatyw lokalnych, szczególnie istotna w sytuacji przyspieszonych
zmian strukturalnych w gospodarce. Obejmuje między innymi
inicjowanie i organizowanie dodatkowych miejsc pracy w zakładach
przez udzielanie pożyczek pracodawcom, organizowanie prac
interwencyjnych i robót publicznych, udzielanie bezrobotnym
pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 132;
A. Skórska, Publiczne służby zatrudnienia, [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 165; I. Kukulak-Dolata,
Współpraca przedsiębiorstw ze służbami zatrudnienia, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003, s. 184-185.
E. Kryńska, Europejska strategia zatrudnienia na polskim rynku pracy. Trudne początki, [w:]
Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia
prof. Lucyny Frąckiewicz, red. A. Rączaszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Katowice 2006, s. 282.
18

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 890

2014-02-24 08:34:37

Instytucjonalna struktura rynku pracy w Polsce

891

Podstawową rolą publicznych służb zatrudnienia jest pośrednictwo pracy, przy
czym spełniają one szereg innych funkcji scharakteryzowanych w tab. 1, których
realizacja znajduje się w gestii samorządów wojewódzkich i powiatowych.
Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy samorząd
województwa, za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy, określa i koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, współdziałając
w tym zakresie między innymi z wojewódzką radą zatrudnienia.
W ustawie zawarto również szereg zadań samorządu powiatu, który poprzez powiatowe urzędy pracy (współpracując z powiatową radą zatrudnienia) opracowuje
i realizuje program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy19.
Wojewódzkie urzędy pracy nie sprawują jednocześnie w żadnej formie kontroli
nad urzędami powiatowymi. Kontrola nad działalnością samorządu wojewódzkiego
i powiatowego w zakresie polityki rynku pracy jest realizowana przez wojewodę,
który sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy w zakresie20:
–– stosowania standardów usług rynku pracy,
–– spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy,
–– przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy,
–– prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy,
–– kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy, wykonywanych przez
samorząd terytorialny lub inne podmioty.
Wojewoda odpowiada również za organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu wojewódzkiego, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
wydawanie licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym, wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz realizację zadań organu wyższego stopnia
w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu
bezrobocia21.
W gestii samorządu powiatu leżą ponadto: rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych, pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy i gospodarowanie nimi,
udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, udzielanie
pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową, opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert
pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych
przepisów, współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług
rynku pracy, przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, badanie
i analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy. Por. Ustawa o promocji zatrudnienia…, art. 9, ust. 1.
20
Ustawa o promocji zatrudnienia…, art. 10, ust. 1.
21
Ibidem, ust. 2.
19

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 891

2014-02-24 08:34:37

892

Alfreda Zachorowska, Agnieszka Tylec

Funkcjonowanie scharakteryzowanych podmiotów polityki rynku pracy wspomagają22:
–– Naczelna Rada Zatrudnienia – organ opiniodawczo-doradczy ministra pracy
i polityki społecznej,
–– wojewódzkie rady zatrudnienia – organy opiniodawczo-doradcze wojewodów,
–– powiatowe rady zatrudnienia – organy opiniodawczo-doradcze starostów.
Obok przedstawionych PSZ, w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych
funkcjonuje niepubliczny sektor rynku pracy. Obejmuje on agencje pośrednictwa
pracy na terenie kraju, agencje pośrednictwa pracy za granicą, agencje doradztwa
personalnego, poradnictwa zawodowego i agencje pracy tymczasowej. Każda z wymienionych jednostek powinna być wpisana do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia, czego potwierdzeniem jest certyfikat wydany przez marszałka
województwa. Ustawowe zdefiniowanie niepublicznych agencji zatrudnienia jako
instytucji zobligowanych do partycypowania w polityce rynku pracy realizowanej
przez służby publiczne powoduje, że mogą one pełnić względem nich rolę komplementarną23.
Na koniec 2011 r. w Polsce funkcjonowało 3538 podmiotów posiadających wpis
do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, które ze względu na rodzaj wykonywanej usługi dzielą się na 24:
–– agencje pośrednictwa pracy – świadczące usługi pośrednictwa pracy na terenie
Polski oraz pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych;
–– agencje doradztwa personalnego – oferujące odpłatnie doradcze usługi na rzecz
pracodawców;
–– agencje poradnictwa zawodowego – udzielające pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, informacji zawodowych oraz pomocy
w doborze kandydatów do pracy;
–– agencje pracy tymczasowej – kierujące własnych pracowników do innego pracodawcy celem wykonywania pracy tymczasowej.
Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2011 roku, najwięcej
podmiotów posiadających wpis do rejestru agencji zatrudnienia działało w województwach: mazowieckim (840), śląskim (360) i wielkopolskim (350), natomiast
najmniej w województwach: podlaskim (38), świętokrzyskim (44) i warmińsko22
Usytuowanie urzędów pracy oraz podział zadań i kompetencji po 1 stycznia roku 2000, Materiały na briefing w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – 29 grudnia 1999, „Rynek Pracy” nr 12(96)
z 1999 r./nr 1(97) z 2000 r., s. 77.
23
A. Ziomek, Krajowe instrumenty polityki rynku pracy, [w:] Ekonomia rynku…, op. cit., s. 171.
24
Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2011 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Rynku Pracy, Warszawa 2012, s. 8 dostępna na http://www.wup.kielce.pl/images/
stories/agencje/informacja_o_dzialalnosci_agencji_zatrudnienia_w_2011r.pdf; Agencje zatrudnienia
2008 r. Informacja z działalności agencji zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej –
Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009 r., s. 3-4 dostępny na http://www.zapt.pl/pliki/RAPORT_
AGENCJE.2008_MPiPS.pdf.
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-mazurskim (72). Jednocześnie 2185 agencji świadczyło usługi pośrednictwa pracy
(w tym 1066 agencji kierowało do pracy za granicą), 1301 świadczyło pracę tymczasową, 1209 realizowało doradztwo personalne, a 873 usługi poradnictwa zawodowego25.

4. Podsumowanie
Analiza instytucjonalnej struktury rynku pracy w Polsce pozwala na przyjęcie
stwierdzenia, że funkcjonowanie instytucji oraz instrumentów rynku pracy podlegało licznym przeobrażeniom.
Zmiany w prawodawstwie i podejmowane inicjatywy doprowadziły do wypracowania zdecentralizowanego modelu, w którym ogólne założenia ustalane są na
szczeblu krajowym, a następnie uzupełniane i wdrażane na szczeblu wojewódzkim
i powiatowym, z uwzględnieniem specyfiki konkretnych regionów i lokalnych uwarunkowań. Funkcjonowanie przedstawionych instytucji i oferowane przez nie usługi
oparte są na środkach finansowych alokowanych w ramach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.
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INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE LABOR MARKET
IN POLAND
Summary: The presence of three main factors of production: labor, land and capital in the
economy, brings about the analysis of labor, goods and services, and capital and money markets. In all those markets, and of course in labor market too there is a confrontation between
demand and supply, as well as all those markets establish their own entities and institutions.
This paper presents institutional structure of the labor market in Poland. The entities operating
in the labor market in Poland were described, in particular public employment authorities and
their tasks.
Keywords: institutions, labor market, public employment authorities.
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