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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym Ochotnicze Hufce Pracy wykonuj¹ zadania pañstwa

w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdzia³ania marginalizacji i wykluczeniu spo³ecznemu m³odzie¿y,
a tak¿e zadania w zakresie jej kszta³cenia i wychowania. Niemniej jednak w ostatnim czasie obserwuje
siê niepokoj¹ce zjawisko przejmowania przez OHP zadañ i kompetencji innych jednostek wspó³ucze-
stnicz¹cych w procesie kszta³cenia, wychowania i przeciwdzia³ania bezrobociu.

Przyk³adem potwierdzaj¹cym obserwowane zjawisko jest wprowadzenie przez OHP procedury zawie-
rania umów o przyuczenie do zawodu m³odocianych pracowników oraz zawierania umów z m³odociany-
mi pracownikami w celu nauki zawodu w formach szkolnych i pozaszkolnych, które koñcz¹ siê
egzaminem sprawdzaj¹cym. S¹ to zadania, których inicjatorem i pomys³odawc¹ by³o Rzemios³o, które
jako pierwsze podjê³o siê takich form nauki, a tym samym zbudowa³o struktury i udoskonali³o zaplecze
umo¿liwiaj¹ce m³odym ludziom pozyskanie tego typu kompetencji. Zadania te, wykonywane przez OHP
za pieni¹dze z bud¿etu pañstwa, zosta³y powielone z t¹ ró¿nic¹, ¿e przyuczenie do zawodu prowadzone
przez Rzemios³o koñczy siê egzaminem zewnêtrznym, zaœ prowadzone przez OHP – egzaminem przepro-
wadzonym przez pracodawcê, u którego uczeñ odbywa³ przyuczenie. Ewidentna ró¿nica sprowadza siê
do ró¿nic w kompetencjach m³odocianych pracowników, gdy¿ tylko egzamin z³o¿ony przed komisj¹
sk³adaj¹c¹ siê z osób postronnych jest miarodajnym œwiadectwem nabytych umiejêtnoœci.

Czêœæ zadañ realizowanych przez œrodowisko rzemieœlnicze, które przyuczenie do zawodu i naukê za-
wodu wykonywa³o w ramach œrodków w³asnych i pozwala³o rzemieœlnikom na rozwój swoich kompeten-
cji, jest mu w obecnej sytuacji odbierana. Przyczynia siê to bezpoœrednio do powielania zadañ, których
koszty pokrywane s¹ de facto ze œrodków bud¿etu pañstwa, a ponadto wp³ywa na zani¿enie poziomu
kszta³cenia m³odocianych pracowników, a w przysz³oœci na poziom ich kompetencji i umiejêtnoœci.

W ostatnim czasie Ochotnicze Hufce Pracy zajê³y siê tak¿e poœrednictwem pracy i tworzeniem pun-
któw œwiadcz¹cych tego typu us³ugi. W wyniku podjêcia tych dzia³añ powielone zosta³y zadania wyko-
nywane dotychczas przez urzêdy pracy. Tworzenie biur wi¹¿e siê z zatrudnianiem dodatkowych
pracowników i przygotowaniem dla nich stanowisk pracy, a tym samym poci¹ga za sob¹ kolejne koszty
pokrywane ze œrodków bud¿etu pañstwa. Co prawda czêœæ us³ug œwiadczona jest ze œrodków pozyski-
wanych w ramach projektów unijnych, niemniej nie zmienia to faktu, ¿e za ka¿dym razem niezbêdny
jest wk³ad w³asny umo¿liwiaj¹cy uzyskanie dofinansowania.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniami:
1. Jaki jest roczny koszt zadañ wykonywanych przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach zawierania

umów o przyuczenie do zawodu i naukê zawodu oraz tworzenia punktów poœrednictwa pracy? Ile tego
typu umów zawieranych jest przez OHP w ci¹gu roku? Jaka jest liczba i zakres obecnie funkcjonu-
j¹cych biur poœrednictwa pracy dzia³aj¹cych przy OHP?

2. Jakie œrodki zosta³y zabezpieczone w bud¿ecie ministerstwa na wk³ad w³asny niezbêdny podczas
realizacji projektów unijnych?

3. W jakim celu Ochotnicze Hufce Pracy podejmuj¹ siê zadañ wykonywanych do tej pory przez inne
jednostki?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




