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Problematyka niniejszego opracowania dotyczy zagadnienia tak zwanych rynków niszowych (quasi-markets) czy, innymi słowy, urynkowienia produkcji wybranych usług publicznych, głównie usług runku pracy. Rządzący kreuj ą tego typu rynki
w niektórych dziedzinach polityki publicznej. Uznają, że są one efektywniejszym
sposobem produkcji usług niż tradycyjne ich wytwarzanie za pomocą państwowych
monopoli (aktywności instytucji publicznych). Prezentowana w opracowaniu literatura przedmiotu zawiera analizy urynkowienia programów aktywizacji długo
terminowych bezrobotnych. Przynajmniej niektóre badania nie potwierdzają, że
urynkowienie usług rynku pracy przynosi ich wyższą efektywność (w sensie aktywizacji tańszej czy bardziej skutecznej ). Natomiast wiąże się z poważnymi rodzajami ryzyka, z którymi rządy często nie są w stanie- pomimo starań - sobie radzić.
Urynkowianie, czy innymi słowy, komercjalizacja usług publicznych jest zjawiskiem widocznym przynajmniej od lat 90. i odbywa się w wielu państwach 1 • Obejmuje
wiele typów usług, jak na przykład te związane z usługami medycznymi, edukacyjnymi, z rynkiem pracy, integracją osób zagrożo nych wykluczeniem społecznym
itp. Zbliżone, choć odrębne, jest również zjawisko partnerstwa p ubliczno-prywatnego (dotyczy zwykle przedsięwzięć infrastrukturalnych na warunkach rynkowych),
a także outsourcing (przekazywanie niektórych funkcji państwa w ręce podmiotów prywat nych)2. Powyższe procesy niektórzy uczeni określają mianem procesu
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deetatyzacjP, a więc stopniowej redukcji roli państwa w sferze wytwarzania usług,
co nie musi oznaczać zwolnienia państwa z odpowiedzialności za udostępnianie
usług. W powyższym kontekście można wspomnieć również o pojęciu ko-produkcji usług publicznych, które odnosi się do współkreowania usług z ich odbiorcami4 •
Tendencje w kierunku urynkowienia usług krystalizowały się w określonym
kontekście. Warto je tu wyjaśnić, choć zostały dość dobrze opisane w literaturze
przedmiotu 5. Przede wszystkim istotny jest kontekst przełomu lat 80. i 90., kiedy
widoczne stało się rosnące oddziaływanie podejścia neoliberalnego. Tworzyło ono
zachęty do komercjalizacji tak wielu działań państwa, jak to uznawano za moż
liwe. W wielu państwach wprowadzano liczne zmiany w tym duchu, począwszy
od USA, Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, ale później w pewnej skali
także w Europie kontynentalnej i Skandynawii. Ponadto komercjalizacji usług
publicznych sprzyjały również zmiany w podejściu do administracji publicznej
i współrządzenia publicznego (public governance). Wyłaniało się bardziej menedżerskie podejście do organizacji działań publicznych (New Public Management) 6 ,
a wzorcem zarządzania stał się sektor prywatny.
Wobec powyższego w latach 90. zakorzeniało się przekonanie, że usługi rynku
pracy można skomercjaliwwać i przekazać w ręce prywatnych kontraktorów (contracfing-o ut) i nie muszą być wytwarzane wyłącznie przez instytucje publiczne (urzędy
pracy czy publiczne służby zatrudnienia)'. Powstal klimat, w którym uznawano, że
państwo ponosi zazwyczaj porażkę w dążeniu do efektywności działania, choćby
dlatego, że towarzyszy mu biurokratyczna procedura. Zakładano- czasami wbrew
temu, co pokazywały dane - że podmioty sektora prywatnego i pozarządowego
są lepszymi wykonawcami programów aktywizacji. Uznawano, że zaangażowanie

3 D. Sześciło, Współzarzqdzanie a usługi publiczne, w: ( Współ} zarzqdzanie publiczne, red. S. :\lazur,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
4
T. Kaźmierczak, Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola u · fwiadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, u·arunki upowszechnienia). Ekspertyza w ramach projektu .,EAPN
Polska- wspólnie budujemy Europę Socjalną", 2014; C. Van Eijk, T. Steen, Why Engage in Co-production ofPublic Services? Mixing Theo1y and Empirical Evidence, "International Review o f Administrative
Sciences" 2016, Vol. 82, No. l.
s A. Whitworth, Neoliberal Patemalism and Paradoxical Subjects: Confmion and Contradiction in UK
Activation Poliq, "Critical Social Policy" 2016, Vol. 36, 1o. 4.
6
K. Czarnecki, Idee i praktyki Nowego Zarzqdzania Publicznego, "Za rządzanie Publiczne" 2011,
nr l (15).
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prywatnych wykonawców przyczyni się do zwiększenia oferty świadczonych usług
publicznych, poprawy ich jakości, lepszego ich dopasowania do potrzeb obywateli.
Rządzący pod wpływem perswazji przedstawicieli sektora prywatnego i niektórych ekspertów zgodzili się na tworzenie tak zwanych quasi-rynków, w ramach
których miały być wytwarzane 'IV)'brane usługi publiczne8 . To na nich prywatni
kontraktorzy mieli rywalizować o kontrakty, na przykład na realizację programów aktywizacji bezrobotnych (programy typu welfare-to-work). Idea quasi-rynków zakładała, że uda się wytworzyć w nich mechanizmy rynkowej rywalizacji za
pomocą regulacji prawnych, inicjowania samoregulacji podmiotów prywatnych,
kształtowania bodźców (kara- nagroda), wprowadzania określonych parametrów
finansowych 9 . Programy aktywizacyjne rynku pracy oferowane przez sektor prywatny miały dostarczać usług bardziej spersonalizowanych i dostosowanych do
realiów rynku pracy (potrzeb pracodawców) 10 .
Rządzący dość chętnie przystawali na powyższe pomysły komercjalizacyjne.
Liczyli także na to, że w ich wyniku dojdzie do zdjęcia z nich odpowiedzialności za efekty programów aktywizacji. W razie ich niezadowalających rezultatów
mogliby głosić, że są one zobiektywizowane, ponieważ wynikały z funkcjonowania
mechanizmów rynkowych. Ponadto rządy chętnie mówiły o hybrydowym sposobie
dostarczania usług publicznych, a więc poprzez różnego typu konstelacje współ
pracy między instytucjami publicznymi i podmiotami niepaństwowymi 11 .

2. Problemy z urynkowieniem
W państwach anglosaskich do urynkowienia u sług rynku pracy doszło już
w latach 90. XX wieku, następnie implementowano je w innych państwach.
W Polsce również do tego doszło, ale dopiero w połowie 2014r., kiedy uchwalone
8 S. Davies, Contraeling out Employment Servicesto t he 7hird and Private Sectors: A Critique, "Cri tical Socia! Policy" 2008, Vol. 28, No. 2.
9 ]. Reesa, A. Whirworrh, E. Carrer, Support for Ali in the UK Work Programme? D ijferential Payments, Same 0/d Problem, "Social Policy&Admi nistrarion" 2014, Vol. 48, o. 2, s. 222; R. Van Berkel,
Q uasi- markets and the D elivery o/Activation - A Frontline Perspective, "S ocia! Policy&Administration"
2014, Vol. 48, No. 2, s. 190.
10 T. Bredgaard, F. Larsen, Quasi-M arketsin Employment Po!icy: D o 1hey Deliver on Promises?, "Social
Policy &Society" 2008, Vol. 7, N o. 3, s. 343.
11
J. van der H eijden, Interacting Stale and Non-Stale A ctors in Hybrid Settings o/ Pub!ic Service
D e!ivery, "Ad ministration & Societ:y" 2015, Vol. 47, No.. 2 ;]. H eijden, I nteraeling State and Non-Stale
A ctors in Hyb1·id Settings o/Pub!ic Service D e!ive1y, "Admi nistration &Societ)•" 2015, Vol. 47, N o. 2.
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zostały specjalne regulacje prawne, a następnie wojewódzkie urzędy pracy przeprowadziły przetargi

na wyłonienie prywatnych wykonawców (kontraktorów) programów aktywizacji długoterminowych bezrobotnych. Nie są znane jeszcze rezultaty ich
działań. Natomiast pewne wnioski można wyciągać na podstawie analizy konstrukcji
programu komercjalizacji tych usług czy architektury wytworzonego rynku niszowego, w obrębie którego będą wytwarzane usługil 2 • Wskazuje ona na to, że mogą
wystąpić istotne zagrożenia dla efektywności wydawania publicznych pieniędzy.
Urynkowienie w Polsce miało na celu uzyskanie lepszych efektów zatrudnieniowych i efektywności kosztowej realizacji aktywizacji bezrobotnych 13• Oczekiwane
rezultaty nie zostały wyrażone liczbowo. Ale znane był ówczesny poziom efektywności. Dla przykładu, efektywność zatrudnieniowa w roku 2012 wyniosła 61 proc.,

a w roku 2011 wynosiła- 55,7 proc. (rok wcześniej wynosiła- 54,2 proc.) 14 • Z kolei
efektywność kosztowa wyniosła (w 2011 r.) 9,0 tys. PLN - tyle wydał przeciętny
urząd pracy na skuteczne aktywizowanie (natomiast samo uczestnictwo osób bezrobotnych w różnych formach aktywizacji kosztowało 6,3 tys. PLN).
W krajach anglosaskich niemal od początku urynkowienia usług wystąpiło wiele
problemów. Pierwsze ewaluacje wskazywały na pojawienie się licznych rodzajów
ryzyka. Funkcjonowanie quasi-rynków okazało się kosztowne. Wytworzyło potrzebę
zwiększenia machiny biurokratycznej, co wynikało z konieczności organizowania
zamówień publicznych na produkcję usług publicznych. Zaistniała konieczność
monitorowania i kontrolowania realizacji kontraktorów itpY. Mechanizmy 1)'\Valizacji między kandaktorami również nie okazały się wystarczająco silne i motywujące, aby osiągali oni odpowiednio dobre wyniki zatrudnieniowe. S. D avies
przekonywał również, że badania wcale nie potwierdzają lepszych wyników osią-

J. l\lęcina, Niewykorzystane zasoby. Nov..'a polityka rynku pracy, Instytut Polityki Społecznej{.;\\',
\Varszawa 2013.
13 Autorzy reform rozumieją efektywność zatrudnieniowąjako wielkość odsetka osób zdobywają
cych zatrudnienie po uczestnictwie w przeprowadzonych formach aktywizacji zawodowej. :'\atomiast
efektywność kosztowa jest rozumiana jako koszt aktywizacji osób, które znalazły zatrudnienie w wyniku
uczestnictwa w programach aktywizacji. Inaczej: jest to stosunek wydatków powiatów, finansowanych
z Funduszu Pracy, na aktywizację zawodową do liczby osób, które znalazły zatrudnienie.
14 Efektywnośćpodstawowychform aktywizacji zawodowq· realizowanych w ramach programó'1- na rucz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku, :\linisterstwo
Pracy i Połityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa, maj 2012, s. 8-9. Plus dane za 2012
rok ze strony MPiPS: http://www.mpips.gov.pVaktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociulart:,6212, wzrost-efekrywnosci-urzedow-pracy.html, dostęp 6.02.2014.
t; F. Larsen, S. Wright, l nterpreting t he Marketization ofEmploymmt Servicesin Great Britain and
Denmark, "Journal of European Social Policy"2014, Vol. 24, No. 5, s. 462.
12
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ganych przez brytyjskich prywatnych kontraktorów w stosunku do wyników osią
ganych przez publiczne służby zatrudnienia 16• Część badań wskazywała wprost, że
rezultaty komercjalizacji są rozczarowujące 17 . Tiektórzy uczeni jednak twierdzą,
że kwestia efektywności dostarczania usług publicznych z udziałem niepaństwo
wych podmiotów jest niewystarczająco przebadana i w wielu zakresach trudno jest
o możliwość wyciągania daleko idących wniosków18 .
W dyskusję włączyła się brytyjska instytucja audytu (National Audit Office).
Zdaniem jej ekspertów, programy aktywizacji realizowane do 2011 r. (ponad 20)
"mają historię nieodłącznego ryzyka i ograniczonego sukcesu", a dostarczona wartość za wydane pieniądze (valuefor money) była rozczarowująca 19 .
Mimo wszystko rządzący decydowali się na realizację kolejnych edycji programów aktywizacji bezrobotnych opartych na rynkach niszowych. Wierzyli, że uda
się zapewnić ich wyższą efektywność w wyniku lepszego uformowania ich struktury,
w tym wytworzenia bardziej adekwatnej struktury bodźców, które ukierunkowują
zachowania prywatnych kontraktorów na wyższą jakość ich usług dla bezrobotnych. W wielu państwach eksperymentowano z różnymi modelami quasi-rynków.
Testowano konkurencyjne modele zlecania usług, zarządzania sieciami kontraktorów, monitorowania ich wyników, łagodzenia ryzyka itp. 20• Wielu autorów wskazuje jednak wyraźnie na istnienie fundamentalnych rodzajów ryzyka związanych
z urynkowieniem. Zidentyfikowano je w trakcie analiz wdrażania skomercjalizowanych programów aktywizacji bezrobotnych, głównie brytyjskich, holenderskich
oraz australijskich 21 . Ryzyko wypływa stąd, że w zachowaniach kontraktorów22
widoczne są następujące skłonności:

S. Davies, op.cit., s. 158.
T. Bredgaard, F. Larsen, op.cit., s. 350.
18
J. van der Heijden, Interact ing Stale and Non-Stale A ctors i11 Hybrid Settings oj Public Service
D elivery, "Administration &Society" 2015, Vol. 47, No. 2.
19
:-.Jational Audi t Office, Introducing t he U0 rk Program me, 2012.
20 F. L arsen, S. Wright, op.cit.
21
D. Fin n, The British 'Weifa re Ma rket' Lessans from Contraeling out We!fare to U0rk Programmes
in A ust ralia and the N etherlands, University ofPortsmouth, Portsmo uth 20 08; D. Fin n, Sub-contracting
in Public Employment Services. R eview oj R esearch Findings on R ecent Trendsand Business Model, The
European C ommissio n, DG Employment, Social Aifairs and Inclusion, 2011; P. Ko ning, C.]. Heinrich, Cream Skimming, Parking, and Other Intended and Unintended Effects oj High-Powered, Peifbrmance-Based Contracts, "Journal ofPolicy Analysis and Management" 2013, Vol. 32, No. 3; E. C arter,
A. Whitworth, Creaming and Parking in Quasi-Marketised We!fare- to- U0rk Schemes: Designed Out OJ
or D esigned In to t he UK U0rk Program me?, ·"Journal of S ocia] Policy" 2015, Vol. 44, o. 2.
22 W Polsce kontraktorami są agencje zatrudnienia.
16
17
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creaming ("spijanie śmietanki"), czyli skłonność do selekcjonowania tych bezrobotnych, którzy są względnie łatwi do aktywizacji zawodowej (ich aktywizacja
przynosi kontraktoram pewny dochód z publicznego budżetu),
• parking ("parkowanie" bezrobotnych), czyli skłonność do pomijania w aktywizacji tych bezrobotnych, których trudniej skłonić do podjęcia zatrudnienia
(wytwarzają zatem wyższe koszty w procesie aktywizacji, a próba znalezienia
im pracy jest obarczona znacznym ryzykiem),
gaming ("ogrywanie"), czyli skłonność do wykorzystywania nieprecyzyjności
części przepisów prawnych określających regulacyjne ramy aktywizacji i quasi-rynku, aby zapewnić sobie korzyści finansowe niewspółmierne do poniesionych kosztów i wysiłków.

3 . Metody urynkowienia usług publicznych
Rząd w Polsce zdecydował się na urynkowienie usług aktywizacji poprzez wytworzenie pewnej architektury rynku niszowego czy, innymi słowy, poprzez wprowadzenie określonych parametrów rynku niszowego. Wprowadził regulacje adresowane
do prywatnych kontraktorów i systemy bodźców ekonomicznych (np. stawki pła
cone za aktywizację bezrobotnego, system płatności ~a określone etapy aktywizacji
itp.). W tym sensie urynkowienie było wzorowane na tego typu rozwiązaniu, które
wprowadzono w krajach anglosaskich. Istnieją jednak różnice w konstrukcji zasad,
na których opiera się funkcjonowanie quasi rynku i w sposobie uformowania bodź
ców mających kształtować zachowania prywatnych kontraktorów. Różnice między
konstrukcją modelu quasi rynku w Polsce i w Wielkiej Brytanii obejmują wiele
konkretnych elementów, w tym liczbę wyłanianych kontraktorów zajmujących się
aktywizacją na wybranym terenie, czas, na jaki zawierane są z nimi umowy, sposób
płacenia im za zrealizowaną aktywizację czy typy oddziałujących na nich regulacji.
W Polsce rządzący przyjęli model, który zakłada istnienie wielu mechanizmów
konkurowania między kontraktorami na różnych etapach trwania procesu aktywizacji. Program aktywizacji wykonuje jeden kontraktor na danym obszarze (czyli
w jednym województwie). Z kolei w Wielkiej Brytanii działa ich 2-3 na jednym
terenie, aby musieli konkurować między sobą o pozyskiwanie bezrobotnych w celu
podjęcia ich aktywizacji. Co więcej, brytyjskie urzędy pracy (Job Center Plus) mają
instrument regulacyjny, dzięki któremu mogą niemal na bieżąco przekazywać nowo
napływających bezrobotnych do tych. kontraktorów, którzy osiągają lepsze wyniki.
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bezrobotnego do lepszego kontraktora nawet w trakcie
trwającego już programu aktywizacji23 (a zatem najlepsi kontraktorzy mają możli
wość zwiększania udziału w rynku na skutek efektywnego działania) . Mogą także
w ogóle rozwiązać umowę z kontraktorem w wypadku jego słabych wyników, co
rzeczywiście już się zdarzylo24 .
Kolejna istotna odmienność między polskim i brytyjskim modelem urynkowienia dotyczy czasu, na jaki podpisywane są umowy z kontraktorami. W Polsce wła
dze stosują dwuletnie umowy, a w Wlk. Brytanii -7-letnie. Brytyjczycy w wyniku
doświadczeń poprzednich okresów uznali, że należy wytworzyć większe poczucie
stabilności w środowisku kontraktorów, co ma działać jako zachęta do inwestowania w programy aktywizacji.
Ponadto polscy reformatorzy wybrali odmienny model płacenia kontraktorom.
Otóż otrzymują oni zapłatę według jednolitej stawki niezależnie od tego, w jak
dużym stopniu dany bezrobotny potrzebuje wsparcia (czyli, na ile jest oddalony od
rynku pracy - posługując się nową terminologią znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), a więc jak trudny jest do aktywizacji
z uwagi między innymi na swoją sytuację życiową (np. w wyniku odbywania kary
więzienia, co wyklucza go z rynku pracy).
W Wlk. Brytanii wprowadzono zróżnicowane stawki za aktywizację w zależ
ności od kosztów aktywizacji różnych grup, uwzględniając "trudniejszych" do
aktywizacji bezrobotnych. Wyodrębniono dziewięć g rup bezrobotnych, np. za
aktywizację byłych więźniów kontraktorzy mogą otrzymać 5,5 tys. GBP, a za
aktywizację młodego bezrobotnego - 3, 7 tys. G BP. Łagodzi to ryzyko polegające
na tym, że kontraktorzy będą aktywizowali tylko "łatwiejszych" bezrobotnych,
którzy nie wymagają wysokich kosztów przygotowania do podjęcia zatrudnienia.
Ponadto kontraktorzy otrzymują za "trudniejszych" wynagrodzenie już po trzech
miesiącach utrzymywania ich w zatrudnieniu (w wypadku większości bezrobotnych po sześciu miesiącach) .
Natomiast w zakresie trybu (harmonogramu) płacenia, rząd w Polsce zdecydował się na rozwiązanie, aby płacić kontraktoram za samo zainicjowanie procesu

23 Brytyjskie Ministerstwo Pracy i Emerytur uruchomiło \Vork Program me w czenvcu 2011 r. Przeznaczono na jego realizację 3-5 mld GBP (w ciągu pięciu !ar), zakładając objęcie nim 1-1,5 mln osób.
Oszacowano, że wydanie jednego funta w tym programie przyniesie oszczędności rządu 1,95 GBP
(z uwagi na niższy poziom przestępczości, wyższe zatrudnienie, lepsze zdrowie uczestników programu,
lepszą dystrybucję dochodów w społeczeństwie).
14 OECD, Gonneeling People with]obs. Activation Po!icies in the United Kingdom, Paris 2014, s. 191.
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aktywizacji. W wielu krajach wprowadzono model płacenia wyłącznie za rezultat
(zdobycie zatrudnienia dla bezrobotnego). Ten drugi model określa się często mianem tzw. modelu czarnej skrzynki, co oznacza, że władze nie interesują się sposobem aktywizacji, ale przede wszystkim efektem zatrudnieniowym.

4 . Rodzaje ryzyka

związanego

z urynkowieniem

Wiele rozwiązań przyjętych w Polsce w programie komercjalizacji programów
aktywizacji bezrobotnych sprzyja ryzyku nieosiągnięcia zakładanych rezultatów.
Część regulacji adresowanych do kontraktorów nie zawiera odpowiednio silnej
struktury bodźców (nagród i kar), która czyniłaby ich odpornymi na pokusy sięga
nia po niezasłużone zyski (czy pokusę zaniżania dostarczanej wartości w zamian
za przekazane im pieniądze).
Wydaje się, że ryzyko wspomnianego powyżej "ogrywania" regulacji (gaming)
wzmaga przyjęty w reformie model wynagradzania kontraktorów. Otóż znaczną
część zapłaty mają oni otrzymywać za wstępną aktywizację, przed zapewnieniem
bezrobotnym zatrudnienia. Zapłata podzielona została na cztery raty, natomiast
tylko wypłata dwóch ostatnich uwarunkowana jest uzyskaniem zatrudnienia dla
bezrobotnego. A zatem agencje mogą zadowalać się dochodem z pierwszych
dwóch rat i nie dążyć do zapewnienia bezrobotnemu trwalego zatrudnienia.
W sumie za te dwa etapy, które należy uznać za "przedzatrudnieniowe" kontraktor może o trzymać 40 proc. całej zaplanowanej kwoty wynagrodzenia (może uzyskać ok. 4,5 tys. PLN, zakładając, że cala aktywizacja kosztuje ok. 11 tys. PU\'
brutto. Jest to kwota przyjmowana zwykle w procedurach zamówień publicznych
organizowanych dla wyłonienia kontraktorów w województwach). Tymczasem
w Wlk. Brytanii w 2014 r. władze wycofały się z wypłacania jakiejkolwiek kwoty
za zainicjowanie aktywizacji (wcześniej było to poniżej lO proc. całej zapłaty za
aktywizację bezrobotnego).
Ponadto u nas kontraktor otrzymuje pełne wynagrodzenie, gdy bezrobotny pracuje przez sześć miesięcy. W Wlk. Brytanii kontraktor otrzymuje płatności w ratach
rozciągniętych na dwa lata, jeśli bezrobotny w tym czasie pracuje. Powyższe nie
ma na celu sugerowanie, że kantraktorom należy obniżać wynagrodzenie. Badania międzynarodowe pokazują, że zbyt niskie ceny dla kontraktorów przyczyniają
się do słabych wyników aktywizacji. Chodzi natomiast o to, aby kontraktorzy byli
przekonani, że wysokie wynagrodzenie uzyskają tylko za dobre wyniki zatrudnie-
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niowe 25 . To jest podstawowy bodziec występujący na tradycyjnym rynku, na quasi-rynku musi on zostać umiejętnie wytworzony za pomocą regulacji.
Polski program urynkowienia nie chroni dostatecznie przed ryzykiem "parkowania" trudniejszych bezrobotnych. Przyjęto bowiem model tylko jednej stawki
płatności za aktywizację wszystkich typów bezrobotnych. VV \ 'Vielkiej Brytanii
wprowadzono dziewięć kategorii bezrobotnych i tyle samo stawek płatności za ich
a ktywizację z uwagi na wyższe koszty aktywizacji bezrobotnych bardziej oddalonych
od rynku pracy. Pewnym zabezpieczeniem przed ekstremalną postacią tego ryzyka
w Polsce jest wprowadzenie do specyfikacji przetargu wyłaniającego kontraktorów
wymagania, aby określony odsetek aktywizowanych bezrobotnych rzeczywiście podjęło zatrudnienie. W innym wypadku kontraktorzy płacą kary. Ale ta poprzeczka
nie jest zawieszona zbyt wysoko: W ojewódzki Urząd Pracy (WUP) na M azowszu
wymaga, by 50 procent bezrobotnych w wyniku procesu aktywizacji przepracowało
14 dni, a 30 procent przynajmniej trzy miesiące. Jednocześnie ta regulacja, która
na pierwszy rzut oka wydaje się uzasadniona, może jednak wywołać niezamierzone
konsekwencje. Otóż agencje mogą koncentrować się na aktywizacji właśnie tego
wymaganego odsetka osób, zaniedbuj ąc ("parkuj ąc") pozostałych.
Narażenie na ryzyko "parkowania" wynika również z tego, że wojewódzkie
urzędy pracy, które zarządzają programami aktywizacji, nie mają instrumentów
wyłaniania najefektywniejszych kontraktorów i kierowania do nich bezrobotnych.
Przyjęto bowiem wspomnianą powyżej zasadę, że w jednym województwie działa
jeden kontraktor. Nie funkcjonują zatem mechanizmy konkurencji spotykane
w Wielkiej Brytanii, gdzie urzędy pracy mogą kierować bezrobotnych do najefektywniejszych kontraktorów.
Ryzyko "parkowania" tkwi także w regulacjach dotyczących kryteriów efektu
zatrudnieniowego. Otóż za podjęcie zatrudnienia uważa się sytuację, gdy bezrobotny
zarejestruje działalność gospodarczą. Kontraktorzy mogą zatem oferować bezrobotnym "pomoc" w tym zakresie. Ich mikro-firmy mogą jednak szybko bankrutować z braku zleceń. Takie ryzyko wystąpiło w Wielkiej Brytanii. Media szeroko
opisywały ten temat. Wiązało się to bowiem z oszustwami. Kontraktorzy zalecali
bezrobotnym założenie firm fałszywie twierdząc, że odniosą oni korzyści w dostę
pie do wyższych zasilkówl6 •
25

D. Finn, Sub-contracting in Public Employmenf Services. Review o[Research Findings on Recmt Trends
and Business M odel, The European Commission, DG E mployment, ociaJ A.ffairs and Indusion, 2011.
26 Work Advisers' Pushing j obless into Selj-employme(lt, www.bbc.com/news/ uk-politics-21260331,
dostęp 15.03.2016.
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S. " M i ękkie " bodźce rynkowe
Kształtowany w Polsce model quasi-rynku w obszarze aktywizacji pozbawiony
jest pewnych "miękkich" komponentów czy dojrzalej infrastruktury instytucjonalnej. Chodzi o mechanizmy, które oddzialywalyby na zachowania kontraktorów,
ukierunkowując je na podnoszenie jakości ich usług, ale także zachowania pozostałych interesariuszy skomercjalizowanych programów aktywizacji. Władze nie
zdecydowały się na uruchomienie procesu wytwarzania bodźców, które służyłyby
inspirowaniu kontraktorów do podwyższania standardów etycznych i profesjonalnych ich dzialań. Natomiast w tym obszarze wiele działań podejmowali Brytyjczycy.
Wydaje się, że problem tkwi w tym, iż polscy kontraktorzy nie są w stanie
w sposób oddolny szybko podwyższać swoich standardów dzialania, np. po to, aby
eliminować ze swego grona podmioty stosujące niewłaściwe praktyki (creaming,
parking,gaming).Jest to środowisko wciąż słabo zorganizowane i niespójne (choć
dotyczy to większości sektorów gospodarki). W Polsce generalnie widoczna jest
daleko posunięta niechęć grup zawodowych oraz biznesowych do tworzenia i doskonalenia standardów zachowań swoich środowisk. Wprawdzie czasami tworzą one
kodeksy etyczne czy kodeksy dobrych praktyk, ale w wielu wypadkach w rzeczywistości nieodgrywające normotwórczej roli.
Słabością polskiego modelu urynkowienia jest również to, że rząd nie staral
się animować aktywności samych bezrobotnych oraz pracowników urzędów pracy.
Dzięki wzmocnieniu ich podmiotowości można by uzyskać efekt w postaci wyższej
zdolności do wczesnego wykrywania nieprawidłowości, których mogą dopuszczać
się kontraktorzy (np. obniżanie jakości aktywizacji). Informować o tym mogliby
sami bezrobotni, pod warunkiem, że czuliby się podmiotowo i znaliby w pełni swoje
uprawnienia w ramach programu aktywizacji. W dokumentach zamówień publicznych, z którymi zapoznają się kontraktorzy, są zapisy mówiące o rozpatrywaniu skarg
aktywizowanych bezrobotnych. Nie wiadomo jednak, jak zadziała to w praktyce ani
jak skutecznie będą reagowali na skargi pracownicy urzędów pracy.
Istotna jest także podmiotowość pracowników urzędów pracy (wojewódzkich
i powiatowych).To oni kwalifikują bezrobotnych do programu aktywizacji. Odpowiadają m.in. za profllowanie bezrobotnych, określanie stopnia ich oddalenia od rynku
pracy. Przeprowadzają proces zamówień publicznych i monitorują ich efekty. Ich
podmiotowość i aktywność ma s.zczególne znaczenie wobec tego, że nie ma w Polsce regulacji o tak zwanych sygnalistach, a więc osobach, które pracując w urzędach
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albo u kontraktorów, informują o nieprawidłowościach. Polskie przepisy nie chronią
prawnie tego typu osób, inaczej niż w Wielkiej Brytanii. Tam przywiązuje się wielkie znaczenie do tego, aby ułatwiać im działanie. Są bowiem źródłem bezcennych
czasami informacji, które mogą pomóc w walce z określonymi rodzajami ryzyka.

6.

Siła

samoregulacji

W Wielkiej Brytanii- w przeciwieństwie do Polski -położono nacisk na wykorzystywanie mechanizmów samoregulacji. Kontraktorzy są zachęcani do tworzenia
kodeksów etycznych, kodeksów dobrych praktyk (m.in. w relacjach kontraktorów z podwykonawcami), które powinny propagować respektowanie wysokich
standardów profesjonalnych i moralnych. Służą one także zwiększaniu poziomu
transparentności w działaniach kontraktorów i w relacjach między nimi a podwykonawcami. \\!śród tak zwanych działań miękkich warto też zwrócić uwagę
na dialog regulacyjny rządzących z kontraktorami. Powołano Forum Partnerstwa
służące jako platforma stałej współpracy między interesariuszami 2i . Kontraktorzy
utworzyli struktury, które ich reprezentują w relacjach z władzą, podwykonawcami
oraz urzędami pracy28 . W tym celu powołali stowarzyszenie Employment Related
Services Association29 • Jego zadaniem jest wypracowywanie sposobów podnoszenia jakości usług aktywizacji i ich lepsze dopasowanie do potrzeb bezrobotnych.
Stowarzyszenie pracuje także nad poprawą zarządzania siecią subkontraktorów
(rozwijanie dobrych praktyk, nienarzucanie nadmiernych ciężarów), profesjonalizowaniem kadr kontraktorów (w tym celu utworzono specjalny instytut (Institute
of Employability Professionals).
Brytyjskie władze wprowadzają wiele dalszych "miękkich" regulacji (tak zwane
bodźcowanie), które są ukierunkowane na pobudzanie kontraktorów do dojrzałych
działań. Oferują bonusy dla najlepszych kontraktorów w wybranych dziedzinach
(m.in. za innowacje, profesjonalizację, za bycie najlepszym partnerem itp.)3°. Jednocześnie rządzący mają do dyspozycji całą gamę instrumentów "twardych", jak

27 Work Programme Pannership Forum; https://www.gov.uk/governmentlpolicy-advisory-groups/
work-programme-partnership-forum, dostęp 20.03.2014.
28 http://ersa.org.ukl, dostęp 20.02.2016.
29 http://ersa.org.uk, dostęp 20.02.2016:
30 http://ersa.org.uklevenrs/awards, dostęp 20.02.2016.
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utraty kontraktu w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości czy kontrolowanie kontraktorów w trakcie realizacji umowy.
Kontrolerzy państwowi mają prawo do bieżącego, bez zapowiedzi, dostępu do
dokumentów. Kontraktorzy muszą na bieżąco kontrolować swoje działania poprzez
wykonywanie audytów wewnętrznych pod kątem odporności systemów zarządza
nia na pokusy wyłudzania niezasłużonych pieniędzy za aktywizację. W kontraktach umieszczany jest zapis mówiący o tym, że kontraktor ma prowadzić działania
antykorupcyjne w swoim zakresie (np. zagwarantować, że nie będzie wywierana
presja na pracowników w celu poświadczania fikcyjnego zatrudnienia klientów).

7. Ryzyko systemowe
Można założyć, że

urynkowienie usług publicznych nie jest pomysłem z istoty
nieefektywnym i wyłącznie stwarzającym ryzyko. Komercjalizacja może przynieść
dobre rezultaty w sprzyjających okolicznościach, a więc wówczas gdy nadaje się jej
optymalne parametry instytucjonalne i finansowe, a program urynkowienia realizowany jest w sprzyjających okolicznościach kulturowych (np. gdy odnotowuje się
odpowiednio wysoki poziom etyki publicznej).
Ponadto zasadniczym warunkiem jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury
polityki rynku pracy, w tym sieci podmiotów skoncentrowanych na uzyskiwaniu
optymalnych rezultatów w aktywizacji bezrobotnych, m .in. takich pracowników
publicznych służb zatrudnienia, którzy są dobrze przygotowani merytorycznie do
radzenia sobie ze złożonymi zadaniami i wyzwaniami występującymi w procesie
przywracania bezrobotnych na rynek pracy.
Tymczasem literatura przedmiotu dość jednoznacznie pokazuje trudności,
na jakie natrafiają w swoich działaniach urzędy pracy 31• Nasuwa się istotne pytanie,
w jakim stopniu mogą one sobie poradzić z kluczowymi wyzwaniami, jak choćby
wyłanianiem w procedurze zamówień publicznych takich kontraktorów, którzy
rzeczywiście zaoferują skuteczną aktywizację bezrobotnych. Skala trudności jest
olbrzymia wobec faktu, że wybór kontraktorów opiera się głównie na "miękkich"
J l Dzialaln ość powiatowych ur~dów pracy w kontekście potrzeb p racodawców, red. S. M azur, Pracodawcy RP, Warszawa 2011; E waluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku p racy oraz pomocy spolecznej w ramach EFS Raport końcowy, Instytut Badań trukruralnych,
Warszawa 2008; D. Kaluzmi, Main Features ofthe.Public E mp loyment Service in Poland, OECD Social
Employment and Migration Working Papers 2009, N o. 80, OECD Publishing.
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kryteriach (koncepcja aktywizacji i jej organizacja). Cena tylko w 20 procentach
decyduje o wyborze oferty. Wiele zależy zatem od kompetencji zawodowych pracowników WUP. Obszar zamówień publicznych generalnie należy do tradycyjnych
bolączek sektora publicznego.
Nie jest pewnie przypadkiem to, że w Wielkiej Brytanii samo ministerstwo
przeprowadza wstępną selekcję kontraktorów, którzy następnie zostają dopuszczeni
do udziału w przetargach (wszechstronnie badany jest ich potencjał). Ministerstwo
koordynuje caly proces realizacji programów aktywizacyjnych kontraktorów. W Polsce
to WUP-y muszą efektywnie monitorować realizację kontraktów w poszczególnych
powiatach, nie mając do tego specjalistycznego oprogramowania informatycznego.
Urzędy pracy (powiatowe i wojewódzkie) w Polsce od lat obciążone są licznymi
problemami systemowymi. Obniżają one jakość ich działania (wysoka rotacja wśród
pracowników, niespójne finansowanie ich działań, braki kadrowe i kompetencyjne,
slabości zarządzania itp.) 32 . Wprawdzie reforma z 2014r. zakładała wprowadzenie
bodźców motywacyjnych dla pracowników merytorycznych urzędów, ale na razie
trudno ocenić ich efektywność. Przedstawiciele urzędów wypowiadali się sceptycznie. Zaplanowano zwiększenie funduszy dla urzędów pracy, które osiągają lepsze
wyniki zatrudnieniowe (w 25 procentach wysokość środków na aktywizację będzie
uzależniona od efektywności zatrudnieniowej). Wydaje się, że nie rozwiązano problemu nieprofesjonalnej rekrutacji do pracy w urzędach.
Widoczne jest także ryzyko wynikające ze sposobu zarządzania polityką rynku
pracy. M. Considine i J. Lewis wymieniają - jako swoiste typy idealne - cztery
modele zarządzania - proceduralny (biurokratyczny), korporatystyczny, rynkowy
i sieciowy33.Jest wiele dowodów wskazujących na to, że w Polsce model biurokratyczny w największym stopniu wyjaśnia sposób zarządzania.]ego cechąjest także scentralizowanie (zetatyzowanie), w tym silne oparcie na oddziaływaniu poprzez odgórną
regulację. Wyzwala to skłonność rządzących do podejmowania jednostronnych decyzji.

32 M. J elonek, K. Keler, B. Worek, Dane - ich gromadzenie, integracja ijakofć, w: W kierunku polityki
rynku pracy opartej na dowodach, red.]. Górniak, S. Mazur, Pracodawcy RP, Warszawa 2010; E. Kryń
ska, Dylematy polskiego rynku pracy, IPISS, Warszawa 2001; l. Poliwczak, O lepsząjakość usług w sparcia!
Urzędy pracy otrzymały lepsze narzędzia diagnozowania sytuacji na rynkach pracy, "Dialog" 2011, nr 3;
E. D olny, Pomoc w poszukiwaniu pracy, w:Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim,

red. Z. Wiś niewski, K. Zawadzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wojewódzki Urząd Pracy, Toruń
2010.
33
M. Considinc, M.]. Lewis, Bureaucracy, N etwork, or Enterprise? Comparing Models if Gov ernance in Australia, Britain, the Netherlands, and New Zealand, "Public Administration Review" 2003,

Vol. 63, No. 2.
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to podmiotowość interesariuszy (rysunek 1). Odgórna kontrola dominuje
nad podmiotowymi interakcjami uczestników polityki. W literaturze przedmiotu
można spotkać stwierdzenia o przewadze hierarchicznych relacji między władzami
centralnymi a WUP i PUP34 • Według K. Sztandar-Sztanderskiej władza centralna
podejmuje próby zwiększenia kontroli nad interesariuszami polityki rynku pracy
w sposób typowy dla zarządzania biurokratycznego-Jako przykład autorka podaje
przepisy o standaryzacji i ujednoliceniu usług rynku pracy, niedocenianie konsultacji społecznych i partnerstwa, wzajemnej wymiany informacji itp.
W polskiej polityce aktywizacji bezrobotnych pojawia się ryzyko pasywności
interesariuszy reformy oraz koncentrowania się na doraźnych korzyściach. Może
mieć to wiele dalszych negatywnych konsekwencji, np. zablokowanie mechanizmów wyłaniania liderów w urzędach pracy, jak i w szerszej grupie interesariuszy
polityki rynku pracy. Tymczasem bez przywództwa trudno sobie wyobrazić dynamikę dzialania, tworzenie klimatu efektywnego dzialania, generowanie innowacyjnych pomysłów itp.
Rysunek 1. Cykl programowania i realizacji (implementacji) w polityce rynku pracy

Przygotowanie nowelizacji

Identyfikacja problemu
(zazwyczaj w fazie jego
zaostrzenia się)

Sprawozdanie
z działania ustawy
(zamiast ewaluacji)

Powstanie projektu aktu prawnego

Konsultacje społeczne
(zwykle pobieżne)

Wdrażanie

przepisów
prawnych

(z

Wyspecyfikowanie pomysłu
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kluczową rolą

prawników,
a nie ekspertów)

Uchwalenie regulacji
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aktu prawnego
w komisji sejmowej
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• Członkami Trójstronnej Komisji,
• Komisją Wspólną Rządu i Samorządu .

Źródlo: opracowanie własne.

34 K. Sztandar-Sz tandcr ska, Nie z rzucajmy całej winy na niuftktywne urztdy pracy i.fikcyjnych bezrobotnych, Wrzos EAPN Polska, Warszawa 2013, ~- 10.
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Uczeni i analitycy są zgodni, że łagodzenie ryzyka przynosi tylko względne
sukcesy. Kontraktorzy dość powszechnie praktykują creaming i parking. Badania
ewaluacyjne pokazują, że kontraktorzywewnętrznie profilują bezrobotnych z uwagi
na ich oddalenie od rynku pracy (oznaczając ich jako "czerwonych", "bursztynowych" i "zielonych"). Koncentrują się na aktywizacji "zielonych" ("najlatwiejszych").
Tymczasem temu ryzyku miało przeciwdziałać wyodrębnienie dziewięciu kategorii
bezrobotnych, za których kontraktorzy o trzymują zróżnicowane stawki w zależno
ści od stopnia ich oddalenia od rynku pracy-35.
Natomiast cały program aktywizacji "Work Program me" uruchomiony w Wlk.
Brytanii w 2011 r. przynosi wyniki, które trudno jednoznacznie ocenić. Trudność
wynika z tego, że różne grupy bezrobotnych objęte aktywizacją w różnej skali uzyskują zatrudnienie36 . Część z nich to są grupy bardzo trudne do aktywizacji, jak
na przykład osoby po wyrokach więzienia czy pobierające rentę. Od czerwca 2011 r.
(uruchomienie programu) do października 2014r. objęto aktywizacją 1,65 mln bezrobotnych. Spośród nich 367,5 tys. osób uzyskało zatrudnienie na przynajmniej
pół roku (pewne niszowe grupy mogły pracować trzy miesiące, aby zakwalifikowano ich do tej grupy). Ponadto 639 tys. bezrobotnych podjęło pracę, ale nie zaliczyło minimalnego okresu w zatrudnieniu (nie uznano ich aktywizacji za rezultat
zatrudnieniowy). Z liczby 367,5 tys. osób, które pracowały przez pół roku, zatrudnienie kontynuowało 348tys. osób (do września 2014r. 66 procent z powyższej
grupy aktywizowanych pracowało przez dwa lata, czyli do końca okresu, w którym
kontraktorzy otrzymują wynagrodzenie za podtrzymywanie zatrudnienia).

8. Zakończenie
W polskim modelu urynkowienia można mówić o znacznej liczbie rodzajów
ryzyka, prawdopodobnie jest ich więcej niż w Wielkiej Brytanii. Wynika to choćby
z tego, że mamy inny model zarządzania polityką rynku pracy, inne relacje między
jej interesariuszami, istnieje u nas większa skłonność do korupcji i działań nieformalnych. Problemem wydaje się także to, że wokół urynkowienia programów aktywizacji nie wytworzyła się pogłębiona debata ekspercka (np. w fazie konsultacji

35 J. G. Hill, 1he i\1/ark.etization ojEmploymm t Ser~·ices and t he British Jl órk. Program me, "Competition and Change" 2008, Vol. 17, 'o. 2.
36 Department for Work&Pensions, Quarterly Work Programme l\' ariona! tatistics ro Sept. 2014.
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projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Przeprowadzono nieliczne badania pokazujące złożoność tego przedsięwzięcia. Odbył
się wprawdzie pilotaż w wybranych powiatach, ale konkluzje są niejednoznaczne37 .
Doświadczenia związane z urynkowieniem przynajmniej niektórych usług
publicznych nie przyniosły dobrych rezultatów. Mimo to kolejne rządy angażują się
w nie. Ryzyko związane ze stosowaniem quasi-rynkówwidoczne jest w państwach,
które dysponują ograniczonymi zasobami instytucjonalnymi. D. Finn analizowal
programy aktywizacji wykonywane w wybranych krajach i wskazuje, jak wiele czynników musi być monitorowanych i analizowanych. Podkreśla, że niezbędny jest cią
gły proces uczenia się interesariuszy w zakresie całego procesu, od zlecenia usług
aktywizacji, przez ich wykonywanie, po ewaluowanie. Konieczne jest bowiem stale
dostosowywanie parametrów działania do wyłaniających się problemów, a tych nie
brakuje. Wyzwaniem jest adekwatna wycena usług aktywizacji, ale także zaprojektowanie i zapewnienie działania kompleksowych systemów informatycznych, które
umożliwiają bieżące monitorowanie losów bezrobotnych , wyników aktywizacji czy
weryfikowania jakości usług świadczo nych przez kontraktorów.
Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że wiele zależy od umiejętności niezależnego monitorowania doświadczeń bezrobotnych z aktywizacji (np. radzenie
sobie z zażaleniami, m.in. w związku z "parkowaniem"). Bardzo ważne jest także
umiejętne zarządzanie systemem bodźców, które współkształtują postawy i działa
nia kontraktorów. Trzeba umieć minimalizować takie, które sklaniają do nadużyć
i maksymalizować te, które wyzwalają innowacyjność. D. Finn podkreśla, że lepsze
wyniki kontraktowania mogą przyjść z czasem, gdy zarządzający procesem kontraktowania zyskają na tyle duże umiejętności, aby być w stanie wykluczać słabych
kontraktorów, zwiększać konkurencję, doskonalić zarządzanie wynikami (performance management)38•

37
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DGP, Wymogi odstraszają agencje Zlltntdnienia, "Dziennik. Gazeta Prawna", 24.11.2014.
D . F inn, op.cit., s. 5.
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W ramach reformy polityki wobec rynku pracy wprowadzonej w Polsce w 2014r.
zdecydowano się m.in. na wprowadzenie:
l) systemowego zaangażowania agencji zatrudnienia (prywatnych podmiotów/kantraktorów) do wytwarzania usług aktywizacji zawodowej długoterminowych bezrobotnych,
2) partnerstw powiatowych urzędów pracy (PUP) z ośrodkami pomocy społecznej
w zakresie wspólnego wykonywania programów aktywizacji bezrobotnych w określonych okolicznościach,

3) nowych sposobów proftlowania zawodowego bezrobotnych, co ma miejsce w zależ
ności od zdiagnozowanego stopnia oddalenia osób bezrobotnych od rynku pracy
(od poziomu ich dezaktywizacji, utratyzdolności do podjęcia i wykonywania pracy),
4) zmian instytucjonalnych w sposobie funkcjonowania urzędów pracy (m. in. wprowadzenia nowych bodźców motywacyjnych dla urzędów i ich pracowników, nowego
sposobu obsługi bezrobotnych i pracodawców).
Źródło: A. Zybala, Struktura ryzyk w reformie wybranych elementów polityki rynku pracy, "Zarządzanie
Publiczne" 2015, nr 3(33).

