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Pani
Marzena Horbaczewska
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
we Wrocławiu

Szanowna Pani Dyrektor,
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.02.2015 r., Znak: PZ.4172.8/MK/15, dotyczące
stosowania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu
cjach rynku pracy (j.t. Dz. U. 2015, poz. 149) (dalej: ustawy) oraz rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezro
botnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 631) (dalej: rozporządzenia). Departament Rynku Pracy
przedstawia poniżej swoje stanowisko.
Ustalenie profilu pomocy dla bezrobotnego odbywa się na podstawie przepisów ustawy
w sposób szczegółowo określony w rozporządzeniu. Zgodnie z § 2 rozporządzenia, urząd
pracy przy ustalaniu profilu pomocy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na
rynku pracy, biorąc pod uwagę dwie zmienne, oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego
gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Przepisy rozporządzenia wskazują ponadto
jakie czynniki utrudniające bezrobotnemu wejście lub powrót na rynek pracy oraz wskazujące
na potrzebę i chęć bezrobotnego do podjęcia pracy są uwzględniane podczas ustalania profilu
pomocy. Zarówno przepisy ustawy jak i rozporządzenia są ogólnodostępne, m.in. na stronie
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Sejmu Rzeczypospolitej, stronach
urzędów pracy etc., a tym samym każdy bezrobotny przed ustaleniem profilu pomocy może
bez przeszkód zapoznać się z zakresem informacji, które będą podstawą do ustalenia profilu
pomocy.
Wywiad prowadzony w celu ustalenia profilu pomocy nie jest testem wiedzy, czy umiejętno
ści, do którego należy się przygotowywać. Jest to rozmowa, podczas której doradca klienta
zadaje wyłącznie pytania dotyczące sytuacji bezrobotnego na rynku pracy i jego szans na ak
tywizację zawodową, na podstawie których będzie możliwe przygotowanie indywidualnego
planu działania i udzielenie bezrobotnemu skutecznej pomocy. Warto podkreślić, że te same
lub podobne pytania były zadawane bezrobotnym przez pracowników urzędów pracy również
przed wdrożeniem profilowania pomocy ponieważ bez tych informacji urząd pracy nie mógł
by skutecznie pomagać bezrobotnym.
W związku z powyższym, w opinii Departamentu Rynku Pracy, należy pouczyć bezrobotne
go, że działanie utrudniające urzędowi pracy ustalenie profilu pomocy może być uznane przez
urząd pracy jako brak zgody na ustalenie profilu pomocy i w efekcie stanowić podstawę do
pozbawienia go statusu bezrobotnego na podstawie art. 33 ust. 4 pkt la ustawy. Trudno sobie

bowiem wyobrazić sytuację, w której przed każdą rozmową z pracownikiem urzędu pracy,
bezrobotny miałby otrzymywać listę pytań, które zostaną mu zadane.
Warto również poinformować bezrobotnego, że korzystanie z pomocy urzędu pracy jest do
browolne i jeśli nie wyraża on zgody na współpracę z urzędem pracy odbywającą się na zasa
dach określonych w przepisach ustawy i rozporządzenia, które zobowiązują urząd pracy do
ustalenia dla bezrobotnego profilu pomocy, wówczas na podstawie art. 33 ust. 4a pkt 4 usta
wy może złożyć wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez
urząd pracy albo zarejestrować jako osoba poszukująca pracy, wobec której nie m ają zasto
sowania przepisy dotyczące profilowania pomocy.
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