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Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, 
Ochotnicze Hufce Pracy,
Agencje Zatrudnienia,
Instytucje szkoleniowe

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy Departamentu Rynku Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-20201, od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. realizowany jest projekt pn. „Opraco
wanie modelowych procedur działań Instytucji Rynku Pracy w zakresie współpracy z praco
dawcami”.

Celem projektu jest opracowanie dwóch modelowych procedur, które powinny usprawnić dzia
łania wybranych Instytucji Rynku Pracy w zakresie współpracy z pracodawcami i przedsiębior
cami (dalej wszyscy zwani „pracodawcami”):

Procedura 1 dotyczyć będzie współpracy i wzajemnej wymiany informacji w zakresie 
możliwości wsparcia potrzeb pracodawców przez Publiczne Służby Zatrudnienia, Ochot
nicze Hufce Pracy i Agencje Zatrudnienia. Procedura koncentrować się będzie na usłudze 
pośrednictwa pracy i uwzględniać będzie specyfikę działania każdej z ww. instytucji.

Procedura 2 dotyczyć będzie współpracy i wzajemnej wymiany informacji pomiędzy In
stytucjami Szkoleniowymi i pracodawcami w związku z realizacją zadań finansowanych 
ze środków Funduszu Pracy, tzn. trójstronnych umów szkoleniowych oraz Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego.

W konkursie ogłoszonym w ubiegłym roku wyłoniony został wykonawca projektu - Konfede
racja Lewiatan, która realizuje go w partnerstwie z WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut 
Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Harmonogram realizacji projektu przewiduje, że w okresie marzec-kwiecień bieżącego roku 
Wykonawca przeprowadzi badanie w celu uzyskania informacji na temat aktualnych zasad 
współpracy Instytucji Rynku Pracy z pracodawcami. Otrzymane wyniki oraz wypracowane 
na podstawie ich analizy wnioski wykorzystane zostaną do zaprojektowania modelowych pro
cedur współpracy ww. instytucji z pracodawcami.

Badanie przeprowadzi w imieniu Wykonawcy WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut 
Studiów Ekonomicznych i Europejskich.

Mając na uwadze uzyskanie jak najlepszych rezultatów projektu, którego ostatecznymi benefi
cjentami będą Państwa instytucje, zachęcamy Państwa do udziału w ww. badaniu.

Z poważaniem, / '
d y r e a / Y o r

O ep artam en t^ n k u  Pracy

Hanna Śwdtkup^z-Zych

1 Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.4 Modernizacja pu
blicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb do potrzeb rynku pracy
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