Reforma rynku pracy? Rozpoczęły się konsultacje w ramach Polskiego Ładu
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Iwona Michałek z resortu rozwoju, pracy i technologii rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące
reformy rynku pracy. W ich ramach będą odbywały się spotkania przedstawicieli ministerstwa z urzędami
pracy oraz instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy.
Pierwsze konsultacje odbywały się od 7 do 9 czerwca w Wałbrzychu podczas konwentu Wojewódzkich
Urzędów Pracy.
Reforma rynku pracy ma być bardzo ważną częścią KPO. Potwierdziła to Szefowa Komisji Europejskiej
Ursula von der Leyen, która wymieniła reformę rynku pracy wśród kilku najważniejszych reform
Krajowego Programu Odbudowy. Na inwestycje związane z reformą rynku pracy przeznaczone będą 52
mln euro na (ponad 220 mln złotych) – przede wszystkim na cyfrową modernizację publicznych służb
zatrudnienia.
Celem nowego pakietu przepisów będzie lepsze dostosowanie instytucji rynku pracy do wymogów
współczesnej gospodarki.
Podczas konwentu zaprezentowane zostały główne założenia trzech ustaw, które staną się podstawą
reformy rynku pracy:
wspieraniu zatrudnienia, w której zawarto m.in. oddzielenie statutu bezrobotnego od
ubezpieczenia zdrowotnego, zmianę powiatowych urzędów pracy na centra wspierania
zatrudnienia (CWZ), uproszczenie warunków nabywania statusu bezrobotnego i ograniczenie
biurokracji, podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1400 zł oraz zwiększenie roli Krajowego
Funduszu Szkoleniowego;
o zatrudnianiu cudzoziemców, w której zaproponowano m.in. uproszczenie procedur, szybszy
czas wydawania zezwoleń, ograniczenie migracji krótkoterminowych i cyrkulacyjnych na rzecz
migracji średnioterminowych i ciągłych; wprowadzenie wyłącznie zezwoleń na pracę w miejsce
aktualnych zezwoleń i oświadczeń, które będą wydawane na poziomie powiatu, z krótkim czasem
oczekiwania na wydanie decyzji, na czas do 3 lat.;
o umowach zawieranych przez niektóre podmioty w sposób elektroniczny, tzn. podpisywanie
prostych umów o pracę zawieranych w systemach teleinformatycznych.
W trakcie konwentu rozmawiano także na temat edukacji zawodowej młodzieży i dorosłych z pytaniem o
rolę WUP-ów w tym obszarze oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
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