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Warszawa, 22 listopada 2017 r.
Pan Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,
Związek Rzemiosła Polskiego - w nawiązaniu do pisma znak: DF.VII.02110.2.2017.MF – uprzejmie
informuje, iż nie zgłasza uwag do projektu rozporządzenia dotyczącego trybu przyznawania
samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych
oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych. Z przedstawionych informacji
wynika, iż jest to planowana zmiana wynikająca z art. 109 ust. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017, poz. 1065 z późn. zm.). Ma ona na
celu premiowanie pracowników PUP, którzy uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności
zatrudnieniowej. Wydaje się, że w obecnej sytuacji na rynku pracy premie takie znajdują
uzasadnienie, tym bardziej, iż jako wydatek planowy nie stanowią dodatkowego obciążenia dla FP.
O ile sytuacja na rynku pracy i FP jest dość dobra, to jednak zwrócić należy uwagę na osoby
długotrwale bezrobotne (tzw. trudny klient) oraz na podnoszenie świadomości kształcenia
ustawicznego, nie tylko osób bezrobotnych, czy poszukujących pracy, ale i tych, dla których
podnoszenie kwalifikacji jest koniecznością w niedalekiej perspektywie.
W związku z tym, postulujemy zwiększenie środków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz
Przygotowanie Zawodowe Osób Dorosłych - z jednoczesnym

podniesieniem kwoty wsparcia

uczestników do 150% zasiłku, co powinno w większym stopniu zachęcić osoby bezrobotne i
poszukujące pracy do takiej formy aktywizacji zawodowej.
W dniu 05.10.2017 Komisja Europejska przyjęła Europejskie Ramy na rzecz Jakości i
Efektywności Przygotowania Zawodowego promując taką właśnie formę nauki zawodu, być może
jest to więc dobry moment, aby PUP szerzej wyszły z ofertą PZOD, jako taką która w
efektywniejszy sposób pozwoli zwalczać długotrwałe bezrobocie. Niepokoi fakt, iż w ramach
Gwarancji dla Młodych – w ciągu ostatnich dwóch lat - jedynie 361 osób (w tym 213 w wieku do 30
roku życia) podjęło się przygotowania zawodowego, jest to znikomy ułamek uczestników GdM.
Wydaje się, że skoro polscy partnerzy społeczni i państwa europejskie wraz z KE wskazują na
wysoką wartość przygotowania zawodowego, to i PUP powinny szerzej promować ten instrument.
Z wyrazami szacunku
/-/ Jan Gogolewski
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

