
Nowe technologie informatyczne — czy 
to szansa dla polskiego rynku pracy? 
 
Podmioty współtworzące rynek pracy muszą stale szukać nowych rozwiązań, 
pracodawcy w celu przyciągnięcia pracowników, a instytucje rynku pracy w celu 
wsparcia poszukujących pracy. W celu skutecznego działania warto wykorzystywać 
technologię, która usprawnia procesy, optymalizuje pracę i pozwala zwielokrotnić 
zasięg inicjatyw podejmowanych przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. 
Artykuł prezentuje korzyści i charakterystykę technologii obecnej na rynku, dostępnej 
już teraz lub w najbliższej perspektywie dla pracowników Publicznych Służb 
Zatrudnienia i podobnych instytucji działających na rzecz krajowego rynku pracy. 

Technologie w służbie rynku pracy 
 
W gospodarce rynkowej innowacje w sektorze przedsiębiorstw są ważnym elementem 
budowania pozycji rynkowej. Przedsiębiorstwa działając w środowisku podaży i popytu 
poszukują rozwiązań, by zbudować swoją przewagę konkurencyjną. Inaczej sytuacja wygląda 
w sektorze publicznym – odbiorcy usług jednostek administracji publicznej nie mają 
możliwości skorzystania z usług innej jednostki w zakresie danej sprawy administracyjnej. 
Obywatele i przedsiębiorcy – odbiorcy usług płacący podatki mają jednak prawo oczekiwać 
od administracji sprawnego działania i realizacji przyświecających im celów. Dokładnie takie 
samo prawo przysługuje grupom wrażliwym znajdującym się na rynku pracy takim jak migranci 
oraz osoby mierzące się z ograniczeniami takimi jak zaburzenia psychiczne czy uzależnienia. 
Pojęcie-parasol, określające innowacje omawiane w tym artykule to GovTech - a więc 
rozwiązania dedykowane administracji, których głównym celem jest ułatwienie skali 
działalności oraz optymalizacja procesów. Polska podejmuje działania zmierzające do 
digitalizacji administracji i unowocześnienia sfery publicznej wielotorowo.  
 
Ścieżką do usprawnienia tego procesu jest podjęcie szeregu inicjatyw, do których należą takie 
procesy jak kolejno: 
 

• Zwiększenie zainteresowania firm sektora MŚP dostarczaniem administracji narzędzi 
ICT, m.in. przez zwiększenie skali zastosowania konkursu jako trybu pozyskiwania 
przez administrację innowacyjnych rozwiązań ICT. 

• Uproszczenie i automatyzacja zamówień oraz komunikacja potrzeb Publicznych Służb 
Zatrudnienia dla dostawców na szerokim rynku. 

• Stworzenie biznesowego i inwestycyjnego zaplecza polskiego rynku GovTech przez 
zaangażowanie zinstytucjonalizowanych inwestorów posiadających niezbędne 
kompetencje w zakresie produktów i usług oraz włączenie w ten proces przedstawicieli 
związanych z wyjątkowymi warunkami pracy w PSZ takich jak kierownicy placówek 
mierzący się z wyzwaniami dla grup - beneficjentów jak migranci na rynku pracy czy 
też osoby mierzące się z ograniczeniami na tle zdrowotnym. 

• Ułatwianie wymiany wiedzy i doświadczeń na temat produktów i technologii 
wdrażanych pomiędzy różnymi placówkami (o zbieżnych celach w odniesieniu do grup 



docelowych lub podobnej strukturze) na poziomie krajowym, regionalnym i 
międzynarodowym. 
 

Co ważne, w celu wspierania lub zachęcania do innowacji w sektorze publicznym, decydenci 
potrzebują danych na temat narzędzi i strategii wykorzystywanych przez menedżerów sektora 
publicznego dla rozwoju innowacji, informacji na temat czynników wspierających innowacje i 
barier ograniczających dążenie do zmian, zwłaszcza wyników pracy nad innowacjami, tj. 
informacji o rodzajach innowacji, wpływie tych innowacji na efektywność procesów i jakość 
usług publicznych. Dane dotyczące tych zmiennych można wykorzystać do projektowania 
polityk i strategii zarządzania w celu wspierania innowacji służących do realizacji celów 
publicznych oraz mających generować lepsze wyniki przy niższych kosztach i optymalizować 
wsparcie pozwalając adresować takie grupy jak migranci czy osoby mierzące się z chorobami 
psychicznymi. 
 

Potrzeby rynku i korzyści wynikające innowacji ICT 
 
Jakich rozwiązań najbardziej brakuje? Przy tak szerokim zdefiniowaniu pojęcia “innowacji” 
oraz “GovTech” warto przyjrzeć się temu, czego oczekują grupy odbiorców, które mają być 
głównymi beneficjentami omawianych rozwiązań. Na sam początek warto zaznaczyć, że 
największą grupą mogącą zgłaszać zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu nowych 
technologii i najbardziej bezpośrednio odczuwającą ich benefity, są pracodawcy. Ich 
oczekiwania względem technologii informatycznych znamy na podstawie badania opisanego 
przez doktora Marcina Pierzchałę przy okazji pracy nad raportem w ramach projektu “Trzy 
kluczowe wyzwania dla publicznych służba zatrudnienia i instytucji rynku pracy”. Czego więc 
oczekują pracodawcy i jakie obszary zgodnie z ich perspektywą wymagają poprawy? 
Najbardziej pilną potrzebą zgodnie z tą charakterystyką są bezsprzecznie narzędzia 
przyspieszające nawiązywanie kontaktów pomiędzy osobami bezrobotnymi i pracodawcami. 
Taką potrzebę zgłosiła prawie połowa (49,5%) wszystkich ankietowanych, tworząc tym 
samym lidera w kwestii zapotrzebowania. Dopiero w dalszej kolejności wybierane są 
rozwiązania techniczne obejmujące możliwości nagrywania CV w formule multimedialnej z 
możliwością jego bezpiecznej publikacji dla pracodawcy (15,7%) oraz platforma cyfrowa 
umożliwiająca e-spotkania pracodawców i osób bezrobotnych z doradcami klienta, 
pośrednikami i doradcami zawodowymi. W procesie zatrudniania osób z problemami 
psychicznymi oraz migrantów, a więc dwóch grup do których skierowany jest realizowany 
obecnie projekt “Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służba zatrudnienia i instytucji rynku 
pracy”. identycznie kształtuje się poziom deklarowanej chęci wykorzystywania 
poszczególnych narzędzi w obszarze ICT3. Należy jednak zauważyć, że różni się stopień ich 
deklarowanego potencjalnego stosowania dla poszczególnych grup przez pracodawców. Jest 
to zjawisko naturalne i wynika z różnych doświadczeń oraz charakterystyk tych zbiorowości. 
Alarmującym zjawiskiem może być fakt, że jak wynika z tego samego raportu, duża grupa 
ankietowanych przedsiębiorców (około 40%) nie potrafiła określić z jakich narzędzi w 
obszarze ICT oferowanych przez państwowe instytucje i dostawców prywatnych chciałaby 
skorzystać przy zatrudnianiu osób bezrobotnych. Taka grupa jest zdecydowanie większa w 
przypadku wykorzystania ich w rekrutacji osób z problemami psychicznymi (około 49,5%) oraz 
nieznacznie niższa w przypadku migrantów (36,7%). Świadczyć to może o niskim poziomie 



kompetencji cyfrowych w przedsiębiorstwach uniemożliwiających obsługę nowoczesnych 
rozwiązań z obszaru ICT, braku przeświadczenia o potencjalnych korzyściach z 
wykorzystywania rozwiązań z obszaru ICT lub niskim poziomie kompetencji w obszarze ICT 
wśród potencjalnych pracowników i związanym z tym problemów. Najbardziej 
prawdopodobną odpowiedzią na ten problem wydaje się jednak brak świadomości na temat 
benefitów płynących z wdrażania rozwiązań cyfrowych.  
 
W raporcie dr Pierzchała wskazuje na podstawie analizy urzędów publicznych takie zalety jak: 
 

• szansa na znaczące wsparcie osób niezaradnych w kontakcie z instytucjami 
publicznymi rozwiązanie; 

• optymalizacja czasu pracy zespołu, całej instytucji oraz osoby mierzącej się z 
konkretnymi problemami poprzez redukcję takich barier jak dojazd i ułatwienie 
zarządzania kolejkami; 

• możliwość dodatkowego zwiększenia atrakcyjności oferty miejsca pracy poprzez 
wprowadzenie narzędzia atrakcyjnego szczególnie dla osób poniżej 50 roku życia i 
osób zaawansowanych cyfrowo; 

• uzupełnienie zastanych procedur, które można przetestować, ale ostatecznie powinno 
zakończyć się na spotkaniem bezpośrednim; 

• potencjalnie atrakcyjne rozwiązanie pozwalające zweryfikować umiejętności 
manualne kandydata (w szczególności wymagające większych kwalifikacji) do pracy 
pod warunkiem, że będzie można je dodatkowo zweryfikować w czasie rzeczywistym 
(AZ). 

 
Benefity z wdrażania innowacji są na tyle rozległe, że z czasem stają się domyślną formą 
funkcjonowania administracji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tylko prowadzenie rzetelnej 
akcji informacyjnej w zakresie rzeczywistej sytuacji cudzoziemców na rynku pracy i dotarcie z 
informacją do przekroju społeczeństwa polskiego, instytucje działające w tym temacie 
otrzymują gwarant realizacji swoich założeń. Z tego względu korzystanie z narzędzi opartych 
o informatyzację i zwrot w kierunku społeczności on-line już na etapie tworzenia przekazu 
zewnętrznego wydaje się koniecznością. 
 
„ Projekt pilotażowy pn. "Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i 
instytucji rynku pracy", realizowany na podstawie art. 9,  
ust. 1, pkt. 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690). 
Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację 
projektów pilotażowych pn. "Nowe spojrzenie - nowe  
możliwości"." 
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