
Spis najważniejszych pojęć i opis
kompetencji instytucji związanych z
projektem Trzy kluczowe wyzwania

Instytucje Rynku Pracy

Instytucje rynku pracy realizują zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Celem działań
podejmowanych przez instytucje rynku pracy jest dążenie do:
pełnego i produktywnego zatrudnienia;
rozwoju zasobów ludzkich;
osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
zwiększenia mobilności na rynku pracy.
Instytucje rynku pracy to:
Publiczne służby zatrudnienia - tworzą je organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i
wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw
pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
Ochotnicze Hufce Pracy - są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach
na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia - strona internetowa: www.ohp.pl
Agencje zatrudnienia - są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u
pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i
pracy tymczasowej - strona internetowa KRAZ: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz
Instytucje szkoleniowe – są to publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na
podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną. Strona internetowa:
https://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Instytucje dialogu społecznego na rynku pracy - są to:
1) związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
2) organizacje pracodawców,
3) organizacje bezrobotnych,
4) organizacje pozarządowe
- jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Instytucje partnerstwa lokalnego - są to grupy instytucji realizujących na podstawie
umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.



Inne podmioty wspierające działania instytucji rynku pracy to m.in. gminne centra
informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje
pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy.

Ministerstwo Rodziny i polityki społecznej

W centrum prac Ministerstwa jest rodzina: rozpoczynając od urlopów dla rodziców na opiekę
nad nowo narodzonym dzieckiem, poprzez rozwój miejsc opieki żłobkowej, comiesięczne
wsparcie w ramach programu „Rodzina 500+” oraz pomoc w kompletowaniu szkolnej
wyprawki z programu „Dobry Start”.
Dodatkowo Ministerstwo prowadzi programy dla seniorów oraz koncentruje się także na
osobach potrzebujących pomocy, pracując nad zapewnieniem równych szans dla osób z
niepełnosprawnościami.
W obszarze działań resortu znajduje się także praca. To przede wszystkim kwestie związane
z prawem i rynkiem pracy, m.in. zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu, koordynowanie
publicznych służb zatrudnienia, minimalne wynagrodzenie za pracę, prawa i obowiązki
pracownika czy przepisy dotyczące warunków pracy.

Określenia związane z migracją

Migrant/migrantka
jest to merytorycznie poprawne określenie wszystkich osób, które zminiły miejsce/kraj
zamieszkania/pobytu.

Uchodźca/uchodźczyni
osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem ze względu na swoją
rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy
polityczne przebywa poza krajem, którego jest obywatelem/obywatelką i ze względu na te
obawy nie chce lub nie może do niego powrócić.

Azyl
status przyznawany tylko w szczególnych przypadkach, kiedy pobyt danej osoby w nowym
kraju jest podyktowany ważnym interesem państwa przyjmującego azylanta lub azylantkę.
Nie należy go mylić ze statusem uchodźcy.

Osoby wewnętrznie przesiedlone
osoby, które musiały opuścić miejsce swojego zamieszkania ze względu na działania
wojenne lub prześladowania, a nie mają środków lub możliwości, by opuścić swój kraj
pochodzenia.

Imigranci/imigrantki



osoby przyjeżdżające do nowego kraju w ramach migracji dobrowolnych (praca, edukacja,
połączenie z rodziną). Błędem jest nazywanie osób migrujących do Polski
emigrantami/emigrantkami. Z emigracją mamy do czynienia, kiedy ktoś wyjeżdża z kraju.

Używanie terminu migrant ekonomiczny/migrantka ekonomiczna może nasuwać
krzywdzące skojarzenia z lenistwem czy wykorzystywaniem systemu pomocy społecznej.
Rozpowszechnienie tego terminu bez podkreślenia obecności innych motywów przyjazdu
daje pole do stygmatyzacji i krzywdzących skrótów myślowych.

Repatriacja
forma migracji, gdy władze danego kraju organizują przesiedlenie swoich obywateli i
obywatelek, którzy i które w ramach działań wojennych, zmian granic czy przymusowych
przesiedleń znaleźli i znalazły się poza jego terytorium. Repatriacja dotyczy również
potomków osób przymusowo przesiedlanych.

Takie sformułowania, jak „zalew imigrantów”, „fala uchodźców”, a także używanie w
tym kontekście takich słów, jak „najazd”, „inwazja”, „nachodźcy”, jest przejawem
dehumanizacji osób migrujących. Używanie tego typu języka może wzbudzać w odbiorcach
strach, wzmagać uprzedzenia i przyczyniać się do negatywnego nastawienia wobec
cudzoziemców i cudzoziemek.

Stosowanie zwrotu „nielegalny imigrant/nielegalna imigrantka” jest nie tylko
niepoprawne, ale też stygmatyzujące. Osobę bez ważnego dokumentu uprawniającego
do pobytu nazywamy nieuregulowanym migrantem/nieuregulowaną migrantką lub
migrantem/migrantką o nieudokumentowanym (lub nieuregulowanym) statusie.

Kryzys uchodźczy (występuje czasem także jako "kryzys uchodźców”) - to określenie
przerzuca odpowiedzialność za niesprawną politykę migracyjną państw Europy na
uchodźców. Dlatego lepiej mówić o kryzysie azylowym, kryzysie procedur lub kryzsie
polityki
migracyjnej.

Określenia związane z problemami psychicznymi i osobami
nimi dotkniętymi

Psychozy
duża grupa zaburzeń psychicznych o różnej przyczynie i przebiegu, charakteryzujących się
zaburzonym postrzeganiem rzeczywistości. Mogą towarzyszyć im omamy, urojeniowe
interpretowanie wydarzeń i otoczenia. Psychozy są jednorazowe lub nawracające.

Schizofrenia
przewlekła, nawracająca choroba psychiczna należąca do grupy zaburzeń psychotycznych.
W zaostrzeniach choroby zmieniony bywa odbiór świata, osoba może doświadczać



omamów, pojawiają się zaburzenia treści myślenia (takie jak urojenia) i zakłócenia spójności
wypowiedzi.

Depresja
choroba (czasem śmiertelna) charakteryzująca się m.in. długotrwałym smutkiem, utratą
dotychczasowych zainteresowań, brakiem energii, pesymizmem, anhedonią, zaburzeniami
funkcji poznawczych, objawami somatycznymi (w tym zaburzeniami snu i łaknienia), czasem
utratą chęci do życia, a w skrajnych przypadkach myślami samobójczymi.

Choroba afektywna dwubiegunowa
charakteryzuje się nawracającymi i następującymi po sobie okresami depresji i manii lub
hipomanii (mania o lżejszym nasileniu).

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
zaburzenie psychiczne charakteryzujące się występowaniem natrętnych myśli i/lub
zachowań przymusowych (rytuałów).

Psycholog
zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem psychologicznym, udzielaniem pomocy
psychologicznej. Jest to osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku
psychologia. Nie jest lekarzem.

Psychiatra
lekarz medycyny, który posiada specjalizację z psychiatrii. Może przepisywać leki, wystawiać
zwolnienia z pracy.

Psychoterapeuta
osoba prowadząca terapię, która ukończyła kilkuletnie szkolenie podyplomowe z zakresu
psychoterapii. Psychoterapeuta nie musi być psychologiem, choć często jest.

Psychoterapia
polega na cyklicznych spotkaniach z psychoterapeutą, które powinny mieć ustalone zasady i
kontrakt terapeutyczny.

Mówimy:
Osoba chorująca psychicznie – o osobie zmagającej się z zaburzeniami psychicznymi
Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego – o kimś, kto przebył jeden lub kilka
kryzysów psychicznych
Osoba chorująca na schizofrenię, osoba z doświadczeniem schizofrenii/psychozy
Osoba z zaburzeniami osobowości, osoba z diagnozą Borderline
Ekspert przez doświadczenie – osoba, która jest ekspertem w obszarze konkretnej choroby,
ponieważ jej doświadczyła i dzieli się swoją wiedzą

Nie mówmy:
Border/borderka, schizofrenik – określenia krzywdzące, określające osobę jedynie poprzez
jej chorobę, pomijające inne sfery życia i funkcjonowania
Wariat, świr, czubek, psychol, paranoik – jednoznacznie pejoratywne określenia, mające na
celu zdyskredytowanie osoby, używane, gdy chcemy kogoś obrazić



Psychiatryk, wariatkowo – nacechowane negatywnie określenia miejsca leczenia osób
chorujących psychicznie, dyskredytujące leczące się w nich osoby
Schizofreniczne poglądy, przepisy – określenia stygmatyzujące osoby chorujące na
schizofrenię, budujące skojarzenie tej choroby ze sprzecznością, niedorzecznością

Opis statusów na rynku pracy

Osoba bezrobotna
to osoba, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona
nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
oraz osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do
podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie
lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną,
zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy,
nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej
do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się w
branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie
stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach
niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub
czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, jeżeli:
a) ukończyła 18 lat,
b) nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna,
c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej,
zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia
przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku
macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
ca) nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej
przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej
emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy
d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub
domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha
przeliczeniowe,
e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z
działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji
rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza
wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha
przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie



przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z
tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
f) nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis: zgłosiła do ewidencji działalności
gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres
zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z
wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru
elektronicznego,
h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na
skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego
l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
m) nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
zasiłku dla opiekuna;

Osoby poszukujące pracy

Poszukujący pracy  oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instutycjach rynku pracy, lub cudzoziemca -
członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie
pracy;
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