
 

str. 1 
 

 

 

 

 

 

 

Procedury pracy z migrantami m.in. dla doradców zawodowych  

i pośredników pracy, narzędzia pracy międzyinstytucjonalnej  

w ramach projektu „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb 

zatrudnienia i instytucji rynku pracy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pilotażowy pn. „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy”. 

Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru „Nowe spojrzenie – nowe możliwości 
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Procedury dla usługi „Obsługa migrantów” 

Standard usługi „Obsługa migrantów” jest odpowiedzią na obecną sytuację na rynku pracy, w 

której instytucje rynku pracy działają w warunkach spadku liczby bezrobotnych i zmiany 

struktury tej populacji. W strukturze bezrobocia utrwala się znaczący udział osób długotrwale 

bezrobotnych, o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach, z obniżoną motywacją do podjęcia 

zatrudnienia lub przekwalifikowania. Wzrost koniunktury gospodarczej i rozwój 

przedsiębiorczości przyniósł nowe miejsca pracy. Niska stopa bezrobocia i nieubłagane zmiany 

demograficzne spowodowały, że kurczą się regionalne zasoby pracy. Na rynku pracy 

obserwujemy znaczący wzrost zapotrzebowania na pracowników, co w istotny sposób wymusza 

zmianę sposobu działania zarówno pracodawców, jak i publicznych służb zatrudnienia. 

Obserwowany od kilku lat znaczący napływ pracowników zagranicznych uzupełnia luki 

zatrudnieniowe, brakuje jednak systemowych rozwiązań dotyczących włączenia migrantów w 

zasoby klientów publicznych służb zatrudnienia i realizacji wobec tych klientów aktywnej polityki 

na lokalnych rynkach pracy. Priorytetem stały się działania wspierające zatrudnienie 

cudzoziemców, gdyż tylko one zniwelować mogą braki kadrowe na rynku pracy.  

Do wypracowania standardu przyjęto metodologię projektowania usług (service design), która 

ma na celu tworzenie nowych usług albo doskonalenie dotychczasowych, tak by stały się 

bardziej atrakcyjne, efektywne, użyteczne i pożądane przez interesariuszy zaangażowanych w 

ich realizację. Takie podejście pozwoliło na zorientowanie na użytkownika, polegające na 

rozpoznaniu oraz uwzględnieniu potrzeb, wymagań i ograniczeń wszystkich interesariuszy 

zaangażowanych w świadczenie usługi. 

Zgodnie z metodologią service design w realizacji standardu przyjęto następujące założenia: 
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• koncentracja na interesariuszach – dążenie do poznania uświadomionych  

i nieuświadomionych potrzeb wszystkich stron objętych oddziaływaniem usługi; 

• maksymalizacja użyteczności – dążenie do jak najlepszego dopasowania nowych 

rozwiązań do potrzeb interesariuszy; 

• realizm rozwiązań – projektowanie rozwiązań, które są możliwe do wdrożenia oraz 

uwzględniają kontekstowe ograniczenia prawne, finansowe, technologiczne  

i organizacyjne; 

• projektowanie na podstawie danych – projektowane rozwiązania wynikają wprost  

z otrzymanych w drodze badań danych, które stanowią rodzaj „bazy dowodowej” 

uzasadniającej poczynione decyzje projektowe. 

Etapy realizacji 

1. Analiza stanu zastanego. 

2. Definiowanie problemów. 

3. Generowanie rozwiązań. 

4. Analiza/ocena rozwiązań. 

5. Wypracowanie modelowej procedury i rekomendacji na przyszłość. 

Stosowanie standardu usługi „Obsługa migrantów” może znacząco wpłynąć na poprawę 

współpracy instytucji rynku pracy z cudzoziemcami, pracodawcami oraz innymi 

interesariuszami.  

Źródła i podstawy prawne 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 

2022 r. poz. 690 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
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szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 

z 2014 r., poz. 667). 

3. Standardy Usług Rynku Pracy – Standard usługi „Pośrednictwo pracy”. 

3. Model Integracji Imigrantów, Gdańsk 2016. 

4. Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla osób pracujących z imigrantami, red. Monika Nowicka, 

Warszawa 2020.  

5. Modelowe procedury współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami i przedsiębiorcami. 

Konfederacja Lewiatan, Fundacja WiseEuropa, opr. w ramach projektu finansowanego  

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

6. Projekt „Just in time” realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach 

Programu Erasmus+, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna, Sektor – Edukacja dorosłych. Powiatowy 

Urząd Pracy w Malborku
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I. Cele usługi „Obsługa migrantów” 

1. Zapewnienie standardu obsługi migrantów świadczonej w jednolity sposób na terenie całego 

kraju. 

2. Udzielanie pomocy migrantom w poruszaniu się po rynku pracy. 

3. Rozwój kompetencji migrantów. 

4. Utworzenie platformy współpracy partnerskiej i interdyscyplinarnej. 

5. Promowania idei integracji społecznej migrantów i przełamywania stereotypów. 

6. Rozwój kompetencji społecznych (osobowych, interpersonalnych, międzykulturowych) 

pracowników instytucji rynku pracy.  

II. Opis usługi 

„Obsługa migrantów” to dokument pokazujący główne obszary i kierunki działań, zmierzający 

do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki migracyjnej w samorządach lokalnych. Opis 

usługi składa się głównie z części operacyjnej, w której przedstawione są rekomendowane 

procedury wraz z instrukcją działania. Mając na uwadze fakt, iż publiczne służby zatrudnienia 

nie posiadają doświadczenia w realizacji usług związanych z obsługą migrantów jako 

bezpośrednich klientów, zaprezentowane w modelu procedury stanowić będą podstawy do 

wdrożenia jednolitego systemu wsparcia migrantów w całym kraju. W modelu można 

wyodrębnić kilka podstawowych wątków działania: informacyjne, związane z bezpośrednią 

obsługą migrantów, związane z rynkiem pracy, nawiązujące do interdyscyplinarnej współpracy 

różnych podmiotów aż po rozwój kompetencji pracodawców i pracowników instytucji rynku 

pracy. Model nie odpowiada na wszystkie potrzeby i deficyty organizacyjne związane 
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 z włączeniem migrantów do rynku pracy i lokalnych społeczności. Stanowi jedynie katalog 

propozycji, które w obszarze kompetencyjnym instytucji rynku pracy są możliwe do 

zastosowania. W przyszłości model może stać się jedną z części większego dokumentu 

poświęconego integracji migrantów.  

III. Realizacja usługi 

Obsługa migrantów realizowana jest w każdym powiatowym urzędzie pracy w wydzielonej 

wieloosobowej komórce organizacyjnej przez konsultantów/opiekunów migranta 

legitymujących się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.  

Standard usługi „Obsługa migrantów” jest skonstruowany w sposób umożliwiający korzystanie 

z niego tak przez publiczne służby zatrudnienia, jak i przez organizacje pozarządowe oraz 

ochotnicze hufce pracy. Nie jest skoncentrowany wyłącznie na działaniach urzędów pracy, lecz 

na realizacji poszczególnych procedur przez różnego rodzaju podmioty (publiczne  

i niepubliczne). Jednocześnie duży nacisk został położony na promocję współpracy wszystkich 

podmiotów funkcjonujących na lokalnym rynku pracy. Standard przewiduje możliwość realizacji 

procedur: 

• samodzielnie przez jeden podmiot;  

• we współpracy z innymi pomiotami.  

Standard zbudowany jest w sposób pozwalający na realizację we wszystkich urzędach pracy. Do 

prawidłowej realizacji usługi nie jest konieczne bezwzględnie realizowanie wszystkich procedur. 

Procedury bowiem obejmują swoim zakresem szeroki katalog form realizacji usługi. Nie 

wszystkie urzędy pracy, NGO i OHP mają odpowiednie warunki (zasoby kadrowe, lokalowe, 

organizacyjne), aby zrealizować pełny katalog procedur. Zarówno urzędy pracy, jak i NGO lub 
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OHP mogą realizować wybraną procedurę bądź wdrażać poszczególne procedury 

systematycznie do osiągnięcia pełnego pakietu procedur.  

Standard usługi „Obsługa migrantów” jest zorientowany na klienta, zastosowane procedury 

odpowiadają potrzebom migrantów oraz ich oczekiwaniom.  

IV. Procedury 

W celu zrealizowania założonych w modelu celów zostały opracowane procedury stanowiące 

sposób postępowania związany z obsługą migrantów w publicznych służbach zatrudnienia, NGO 

i OHP. 

PROCEDURA 1 

PRZYGOTOWANIE PUNKTU KONTAKTOWEGO 

Cel 

Punkt kontaktowy tworzony w obrębie jednego powiatu/miasta na prawach powiatu  

w instytucji rynku pracy (PSZ/NGO/OHP) stanowi miejsce zintegrowanych usług dla 

cudzoziemców. Punkt kontaktowy tworzony jest według modelu tzw. one stop shop i opiera się 

o trwałą współpracę instytucji rynku pracy, instytucji integracji społecznej oraz innych instytucji 

dostarczających usług publicznych oraz innych podmiotów, które wyraziły chęć współpracy.  

W punkcie kontaktowym zapewnione jest kompleksowe wsparcie dla cudzoziemców poprzez 

dostęp do fachowej wiedzy i poradnictwa z zakresu funkcjonowania w Polsce w obszarze: rynku 

pracy (w tym pośrednictwa pracy), rozwoju kompetencji, prawa, włączenia społecznego 

 i kulturowego.  

Schemat działania 
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1. Wyodrębnienie bazy lokalowej na utworzenie punktu kontaktowego. 

2. Wyposażenie punktu kontaktowego w niezbędne komponenty i sprzęt 

komputerowy niezbędny do realizacji usługi stacjonarnie oraz zdalnie.  

3. Zatrudnienie konsultantów/opiekunów migranta. 

4. Przeszkolenie konsultantów/opiekunów migranta. 

5. Zebranie informacji o instytucjach i podmiotach zaangażowanych w pomoc 

migrantom (utworzenie listy). 

6. Nawiązanie współpracy z innymi instytucjami oraz podmiotami zaangażowanymi  

w pomoc migrantom (zalecone podpisanie porozumień o współpracy). 

7. Wybór realizatora usługi oraz zawarcie umów (np. na czas danego roku 

budżetowego) na ich świadczenie w zakresie: 

a) pomocy prawnej; 

b) usługi tłumacza; 

c) szkolenia językowego – język polski; 

d) podstawowego szkolenia kulturowo-formalno-językowego dla osób 

przyjeżdżających po raz pierwszy do Polski;  

7.1 Klienci punktu kontaktowego (cudzoziemcy) będą mogli korzystać  

z nieodpłatnej pomocy opisanej w pkt. 7 po uprzednim umówieniu wizyty lub 

terminu szkolenia przez konsultanta/opiekuna migranta.  

7.2 Pomoc, o której mowa, może być świadczona zarówno stacjonarnie, jak i on-

line.  

7.3 Usługi tłumacza powinny obejmować: 
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• Usługi tłumacza na potrzeby realizacji poszczególnych procedur 

w ramach usługi w punkcie kontaktowym lub podczas obsługi 

klienta on-line. 

• Usługi tłumacza dla potrzeby klientów/migrantów (patrz pkt 

7.1). 

8. Współpraca z partnerami i/lub powołanie zespołu interdyscyplinarnego 

składającego się z przedstawicieli instytucji i podmiotów zaangażowanych w pomoc 

migrantom. 

9. Organizowanie cyklicznych spotkań z partnerami i/lub zespołu interdyscyplinarnego 

w celu wymiany informacji o oferowanych usługach.  

10. Sporządzenie LOKALNEJ MAPY WSPARCIA DLA MIGRANTÓW zawierającej wykaz 

instytucji i podmiotów zaangażowanych w pomoc migrantom wraz z wykazem 

świadczonych usług i danymi kontaktowymi.  

11. Przygotowanie kampanii informacyjnej dotyczącej działalności punktu 

kontaktowego (dedykowana zakładka na stronie internetowej PSZ/NGO/OHP/ 

fanpage na Facebook/Instagram, czat, e-mail) – działanie opcjonalne 

Zasady realizacji 

1. Punkt kontaktowy to wyodrębniona komórka organizacyjna w strukturach 

PSZ/NGO/OHP. 

2. Wyposażenie punktu kontaktowego powinno umożliwić dostęp do nowoczesnych 

form obsługi klienta zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.  

3. Pracownicy zatrudnieni lub przesunięci na stanowisko konsultanta/opiekuna 

migranta powinni posiadać zdolność do komunikowania się z migrantami. 
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Preferowane doświadczenie zawodowe: w obsłudze klienta w instytucjach rynku 

pracy oraz posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji powierzonych 

zadań.  

4. Czas pracy konsultanta/opiekuna migranta powinien obejmować dwa obszary:  

a) czas przygotowania merytorycznego (samokształcenie, przygotowanie do 

udzielania porad i informacji, udział w szkoleniach, spotkania z partnerami i/lub 

prace w zespołach interdyscyplinarnych, działalność promocyjna – jako działania 

uzupełniające); 

b) czas obsługi klienta.  

5. Współpraca z innymi instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w pomoc 

migrantom powinna się opierać na bieżącej wymianie informacji.  

6. Zakres usług świadczonych przez punkt kontaktowy składa się z dwóch obszarów: 

a) Zakres stały zawierający: 

• legalność pobytu i pracy – podstawowy zakres informacji realizowany  

w punkcie kontaktowym; 

• katalog innych instytucji i organów realizujących usługi publiczne 

(pobytowość, legalność zatrudnienia); 

• pośrednictwo pracy – realizowany w punkcie kontaktowym lub we 

współpracy z działem pośrednictwa pracy; 

• rozwój zawodowy – realizowany w punkcie kontaktowym lub we 

współpracy z działem szkoleń; 

• pomoc tłumacza – realizowana we wskazanym podmiocie; 

• pomoc prawna – realizowana we wskazanym podmiocie; 
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• szkolenia językowe (język polski) – realizowane we wskazanym 

podmiocie; 

• podstawowe szkolenie kulturowo-formalno-językowe dla osób 

przyjeżdżających po raz pierwszy do Polski – realizowane we wskazanej 

instytucji szkoleniowej. 

b) Zakres zmienny  

• wynikający z lokalnych uwarunkowań i liczby podmiotów skłonnych do 

współpracy oraz katalogu oferowanych usług. 

Wymagania do uruchomienia procedury 

• odpowiednia baza lokalowa i sprzętowa; 

• zasoby kadrowe lub niezbędne środki na zatrudnienie konsultantów/opiekunów 

migranta. 

Rezultat 

Utworzenie na terenie powiatu punktu kontaktowego, którego usługi są skierowane wyłącznie 

do migrantów przebywających na terenie Polski. Jest to jedno miejsce, w którym merytorycznie 

przygotowani konsultanci/opiekunowie migranta wskażą potrzebującym pomocy 

cudzoziemcom odpowiednie ścieżki działania. 

Wykaz dokumentów 

• Wzór porozumienia o współpracy z innymi instytucjami, podmiotami. 

• Dokumentacja dotycząca wyłonienia wykonawcy nieodpłatnej pomocy prawnej 

 i tłumacza (zasada konkurencyjności/zamówienie publiczne, jeżeli jest wymagana  

w konkretnym przypadku). 
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• Wzór umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy (patrz schemat działania pkt. 7). 

• Zakres czynności konsultanta/opiekuna migranta. 

• LOKALNA MAPA WSPARCIA DLA MIGRANTÓW. 

• Katalog innych instytucji i organów realizujących usługi publiczne (pobytowość, 

legalność zatrudnienia – dokument uzupełniający). 

• Dokumentacja dotycząca wyłonienia wykonawcy do realizacji szkoleń: językowego 

(język polski), podstawowego szkolenia kulturowo-formalno-językowego (zasada 

konkurencyjności/zamówienie publiczne). 

• Wzór umowy z wykonawcą szkoleń. 

• Program podstawowego szkolenia kulturowo-formalno-językowego. 

Współpraca 

• niezbędna: konsultant/opiekun migranta – instytucje i podmioty zaangażowane  

w pomoc migrantom.  

 

PROCEDURA 2 

POSTĘPOWANIE PRZY PODEJMOWANIU KONTAKTU Z MIGRANTEM 

Cel 

• uzyskanie wstępnych informacji dotyczących oczekiwań migranta; 

• uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących oczekiwań zawodowych migranta; 

• wywiad na temat pobytowości oraz legalności zatrudnienia. 

Schemat działania 
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1. Procedura realizowana jest przez konsultantów/opiekunów migranta w punkcie 

kontaktowym lub poprzez e-wizytę. 

2. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą pobytowości migranta. 

3. Przeprowadzenie wywiadu na temat legalności zatrudnienia. 

4. Uzyskanie dodatkowych informacji niewynikających z posiadanej dokumentacji. 

5. Założenie KARTY MIGRANTA w specjalnym module w systemie Syriusz.  

6. Ustalenie oczekiwań migranta. 

7. Ustalenie możliwości zaproponowania odpowiedniego postępowania oraz możliwości 

podjęcia innych działań. 

8. Przekazanie informacji dotyczących usług i możliwych do podjęcia indywidualnych 

działań: 

• przedstawienie informacji o ofertach pracy; 

• przedstawienie informacji o możliwościach poszukiwania pracy, źródłach wiedzy, 

wolnych miejscach pracy, adresach podmiotów realizujących usługi pośrednictwa 

pracy; 

• przedstawienie informacji o konkretnej usłudze, którą klient jest zainteresowany 

(pośrednictwo pracy, aktywizacja zawodowa, rozwój zawodowy, pomoc językowa, 

pomoc prawna, integracja społeczna, pomoc społeczna). 

9. Ustalenie z migrantem zasad dalszego postępowania. 

Zasady realizacji 

1. Rozmowa rozpoznawcza powinna zakończyć się przedstawieniem propozycji 

objęcia usługą adekwatną do potrzeb migranta. 
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2. Rozmowa rozpoznawcza ma na celu ustalenie oczekiwań migranta oraz jego 

podejścia do sytuacji, w jakiej się znalazł. 

a) Rozmowa rozpoznawcza może polegać na bezpośrednim kontakcie 

konsultanta/opiekuna migranta z klientem lub na odległość (e-wizyta) przez telefon 

lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. 

3. Analiza danych migranta powinna się opierać na możliwie najpełniejszych źródłach 

(dokumentach) przedłożonych przez migranta. 

4. Przekazanie migrantowi informacji może nastąpić w formie ustnej, poprzez 

wręczenie ulotek, folderów informacyjnych, wizytówek, podanie adresów stron 

internetowych.  

5. Wyposażenie migranta w LOKALNĄ MAPĘ WSPARCIA DLA MIGRANTÓW lub 

wskazanie jej publikacji na stronie internetowej. 

Wymagania do uruchomienia procedury 

• zgłoszenie migranta do punktu kontaktowego; 

• wiedza, z kim rozmawiamy (migrant); 

• sprawdzenie, czy punkt kontaktowy jest właściwym miejscem do załatwienia sprawy 

(czy dana osoba nie kontaktuje się w innym celu niż pozyskanie informacji o sprawach 

wykraczających poza zakres pracy punktu kontaktowego). 

Rezultat 

• wiedza na temat oczekiwań migranta; 

• zidentyfikowanie ewentualnej potrzeby zastosowania innych usług; 

• zidentyfikowanie ewentualnej konieczności objęcia migranta innymi formami pomocy; 

• ustalenie zasad współpracy z klientem. 
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Wykaz dokumentów 

1. KARTA MIGRANTA (służąca do zebrania danych o kliencie/migrancie uzupełniona  

o klauzule wynikające z RODO). 

2. Informacje o ofertach pracy. 

3. LOKALNA MAPA WSPARCIA DLA MIGRANTÓW. 

Współpraca 

• niezbędna: klient/migrant. 

 

PROCEDURA 3 

POSTĘPOWANIE PRZY REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

Cel 

Indywidualne poradnictwo zawodowe oferowane w punkcie kontaktowym nastawione jest na 

proces pomagania cudzoziemcom, by mogli lepiej zrozumieć samych siebie w odniesieniu do 

rodzajów pracy, środowiska pracy, by mogli podjąć właściwą decyzję przy wyborze zmiany 

zatrudnienia, kierunku kariery, podjęcia pracy w nowym zawodzie, dostosowania zawodowego.  

Schemat działania 

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe w punkcie kontaktowym świadczone jest  

w formie: 

a) porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie konsultanta/opiekuna migranta 

z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego; 
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b) porady indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie konsultanta/opiekuna migranta 

z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego przez telefon 

lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. 

2. Indywidualne poradnictwo zawodowe w punkcie kontaktowym obejmuje: 

a) poradę indywidualną: 

• analizę sytuacji osoby z uwzględnieniem jej zainteresowań, predyspozycji i kompetencji 

oraz uwarunkowań zdrowotnych; 

• analizę możliwości i wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu; 

• weryfikację sposobu rozwiązania problemu zawodowego lub wskazanie możliwości 

skorzystania z innych usług rynku pracy; 

b) rozmowę doradczą: 

• uzyskanie informacji na temat problemu zawodowego osoby; 

• uzyskanie informacji umożliwiających zidentyfikowanie problemów powiązanych, 

ustalenie hierarchii problemów; 

• określenie głównego problemu zawodowego migranta; 

• ustalenie z migrantem możliwości rozwiązania problemu; 

• ocena własnych kompetencji do rozwiązania problemu; 

• skorzystanie z pomocy specjalisty lub prowadzenie sprawy osobiście; 

• ustalenie planu działania i uzyskanie zgody migranta.  

c) indywidualną konsultację dotyczącą przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej; 

d) indywidualną konsultację dotyczącą przygotowania dokumentów aplikacyjnych (list 

motywacyjny, CV). 

Zasady realizacji  
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Indywidualne poradnictwo zawodowe z punkcie kontaktowym realizowane jest na zasadach 

poufności, dobrowolności, równości, swobody wyboru zawodu i miejsca pracy. Podczas analizy 

danych należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi wykształcenia, doświadczenia 

zawodowego i kwalifikacji migranta. Ponadto należy przeanalizować informacje o usługach,  

z których osoba już skorzystała, i efektach podjętych działań.  

Podczas analizy danych konsultant/opiekun powinien uzupełnić swoją wiedzę o ewentualne 

dodatkowe informacje odpowiednio do problemu.  

Po zidentyfikowaniu problemu zawodowego migranta należy uzyskać informację zwrotną 

potwierdzającą dokonaną ocenę w celu wyeliminowania błędnej interpretacji.  

W trakcie rozmowy doradczej konsultant/opiekun dokonuje oceny następujących elementów: 

dotychczasowej kariery, posiadanych kwalifikacji, sytuacji rodzinnej, motywacji, zainteresowań, 

oczekiwań. Przebieg poszczególnych faz rozmowy nie powinien ograniczać się do sztywnego 

schematu. Powinien wynikać z rodzaju problemu. W każdej fazie rozmowy konsultant/opiekun 

powinien mieć dokładny przegląd tego, co zostało powiedziane i osiągnięte. Na zakończenie 

rozmowy konsultant/opiekun powinien uzyskać akceptację migranta na proponowany sposób 

postępowania.  

Podczas indywidualnych konsultacji dotyczących przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej 

konsultant/opiekun korzysta z wcześniej przygotowanych wzorów i przykładów scenariuszy 

rozmów.  

Podczas indywidualnych konsultacji dotyczących przygotowania dokumentów aplikacyjnych 

konsultant/opiekun korzysta z wcześniej przygotowanych wzorów i przykładów dokumentów 

aplikacyjnych. Wspólnie z migrantem opracowuje potrzebne migrantowi dokumenty przy 
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wykorzystaniu sprzętu komputerowego w punkcie kontaktowym. Rekomendowane jest 

wykorzystanie formularzy elektronicznych lub aplikacji powiązanych z elektroniczną ewidencją 

KART MIGRANTÓW.  

Wymagania do uruchomienia procedury 

• zgłoszenie się migranta w celu rozwiązania problemu zawodowego. 

Rezultat 

• określenie problemu zawodowego migranta; 

• ustalenie planu działania; 

• informacja zwrotna o realizacji planu działania i osiągniętych efektach; 

• przygotowanie migranta do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych; 

• przygotowanie we współpracy z migrantem niezbędnych dokumentów aplikacyjnych; 

rekomenduje się możliwość przygotowania dokumentów aplikacyjnych  

z wykorzystaniem danych zawartych w KARCIE MIGRANTA i za pomocą funkcjonalności 

w systemie informatycznym Syriusz generowanie dokumentów, przenoszenie do pliku  

i wydruk. 

Wykaz dokumentów 

1. KARTA MIGRANTA (służąca do zebrania danych o kliencie/migrancie uzupełniona  

o klauzule wynikające z RODO). 

2. Wzory scenariuszy rozmów kwalifikacyjnych (w językach polskim i angielskim). 

3. Wzory dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) w językach polskim 

 i angielskim). 
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PROCEDURA 4 

POSTĘPOWANIE PRZY PLANOWANIU ŚCIEŻKI ROZWOJU ZAWODOWEGO (POSZUKIWANIU 

PRACY I UZUPEŁNIENIU KWALIFIKACJI) MIGRANTA 

Cel 

W zakresie poszukiwania pracy: 

• zebranie informacji na temat lokalnego rynku pracy; 

• zebranie informacji o aktualnych ofertach pracy; 

• umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu migranta z pracodawcą. 

W zakresie rozwoju zawodowego: 

• zebranie informacji o możliwościach rozwoju zawodowego; 

• kierowanie migrantów do odpowiednich komórek organizacyjnych lub podmiotów 

realizujących usługi rozwoju zawodowego/kształcenia ustawicznego.  

Schemat działania 

W zakresie poszukiwania pracy: 

1. Procedura realizowana jest przez konsultantów/opiekunów migranta w punkcie 

kontaktowym lub przez e-wizytę. 

2. Procedura wymaga współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi – 

pośrednictwo pracy.  

3. Zebranie informacji na temat lokalnego rynku pracy (liczba pracodawców, wiodące 

branże, zawody deficytowe i nadwyżkowe, poziom bezrobocia). 
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4. Bieżące zbieranie informacji o aktualnych ofertach pracy (centralna baza ofert pracy, 

system informatyczny Syriusz). 

5.  Udzielanie zainteresowanym migrantom informacji o aktualnych ofertach pracy, 

sytuacji na lokalnym rynku pracy. Czynność należy odnotować w KARCIE MIGRANTA.  

6. Udzielenie wskazówek na temat aktywnego poszukiwania pracy, źródeł informacji  

o ofertach pracy. 

7. Ustalenie, czy migrant jest zainteresowany szerszą informacją na temat dostępnych 

form wsparcia. Przekierowanie do odpowiedniej komórki organizacyjnej.  

W zakresie rozwoju zawodowego: 

1. Procedura realizowana jest przez konsultantów/opiekunów migranta w punkcie 

kontaktowym. 

2. Udzielanie informacji migrantom może polegać na bezpośrednim kontakcie 

konsultanta/opiekuna migranta z klientem lub na odległość (e-wizyta) przez telefon, 

czat lub z wykorzystaniem korespondencji elektronicznej.  

3. Procedura wymaga współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi: dział szkoleń 

lub inne podmioty realizujące usługi rozwoju zawodowego/kształcenia 

ustawicznego. 

4. Bieżące zbieranie informacji o aktualnych możliwościach korzystania ze wsparcia  

w zakresie rozwoju zawodowego (aktualne plany szkoleń, nabory wniosków na 

szkolenia finansowane przez PSZ lub inne podmioty, kształcenie ustawiczne  

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego). 

5. Udzielanie zainteresowanym migrantom informacji o aktualnej ofercie szkoleniowej 

w zakresie opisanym w pkt. 3. Czynność należy odnotować w KARCIE MIGRANTA. 
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6. Wybór możliwych do podjęcia działań pod kątem zapewnienia wsparcia w zakresie 

rozwoju zawodowego. Przekierowanie migranta do odpowiedniej komórki 

organizacyjnej lub podmiotu. 

7. Podjęcie współpracy i stała wymiana informacji z komórkami wewnętrznymi oraz 

podmiotami zewnętrznymi w zakresie wyboru ścieżki wsparcia w rozwoju 

zawodowym.  

Zasady realizacji 

• realizacja procedury wymaga bieżącego zbierania informacji o lokalnym rynku pracy 

oraz aktualnych ofertach pracy i ofertach szkoleń; 

• procedura nie zastępuje usługi pośrednictwa pracy w PSZ/NGO/OHP, ale jest jej 

uzupełnieniem; 

• realizacja procedury opiera się na korzystaniu z baz danych i informacji zamieszczanych 

przez PSZ/NGO/OHP. 

Wymagania do uruchomienia procedury 

• dostęp do baz danych o ofertach pracy; 

• dostęp do informacji o aktualnych ofertach szkoleniowych. 

Rezultat 

• udzielenie informacji o aktualnych ofertach pracy; 

• szeroki katalog możliwości kontaktu zapewnia łatwy dostęp do ofert pracy; 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami poszukiwania pracy oraz źródłami informacji  

o ofertach pracy; 
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• udzielanie informacji o sposobach i źródłach informacji w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych; 

• udzielenie informacji o dostępnych ofertach szkoleniowych i źródłach finansowania.  

Wykaz dokumentów 

• KARTA MIGRANTA (służąca do zebrania danych o kliencie/migrancie, uzupełniona  

o klauzule wynikające z RODO). 

Współpraca 

Niezbędna: konsultantów/opiekunów migranta – klient/migrant – pracodawca. 

Możliwa: pośrednik pracy – specjalista ds. rozwoju zawodowego.  

 

PROCEDURA 5 

POSTĘPOWANIE PRZY WYKORZYSTANIU ZEWNĘTRZNYCH ZASOBÓW LOKALNEGO RYNKU 

PRACY  

Cel  

W celu zapewnienia cudzoziemcom dostępu do szerokiego katalogu informacji niezbędnych do 

realizacji swoich planów osobistych zawodowych, jak również rozwiązywania bieżących 

problemów, w punkcie kontaktowym realizowana będzie procedura polegająca na 

wykorzystaniu zewnętrznych zasobów lokalnego rynku pracy i kierowaniu zainteresowanych do 

innej instytucji lub podmiotu zaangażowanego w pomoc migrantom.  

Schemat działania 
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1. Przeprowadzenie rozmowy otwierającej w celu zidentyfikowania potrzeb, problemu 

zawodowego lub osobistego migranta: 

• bezpośrednio w punkcie kontaktowym; 

• telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej, komunikatora czat. 

2. Identyfikacja katalogu instytucji lub podmiotów, z którymi migrant powinien się 

skontaktować. 

3. Przekazanie zestawienia instytucji lub podmiotów, z którymi migrant powinien się 

skontaktować, uzupełnione o dane teleadresowe, strony www, wskazówki dot. 

godzin pracy stanowisk pracy odpowiedzialnych za konkretne obszary tematyczne.  

4. Ustalenie planu działania. Pozyskanie informacji zwrotnej.  

5. Przy realizacji procedury można wykorzystać LOKALNĄ MAPĘ WSPARCIA DLA 

MIGRANTA.  

Zasady realizacji 

1. Procedura jest realizowana w punkcie kontaktowym i jest ściśle powiązana  

z procedurą nr 1.  

2. Konsultant/opiekun migranta po zidentyfikowaniu potrzeb lub problemu 

zawodowego bądź osobistego migranta ustala odpowiednie ścieżki wsparcia. Pomocne 

są informacje o instytucjach i podmiotach pozyskane podczas realizacji procedury nr 1.  

3. Przygotowana wcześniej LOKALNA MAPA WSPARCIA DLA MIGRANTA stanowi pierwsze 

źródło informacji. W przypadku potrzeb lub problemów migranta, na które nie znajdzie 

on odpowiedniej pomocy w instytucjach wskazanych na MAPIE, należy wyszukać inne 

podmioty lub instytucje.  
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Wymagania do uruchomienia procedury 

• dostęp do internetu; 

• sprzęt komputerowy, drukarki, ksero; 

• bieżące uzupełnianie wiedzy przez konsultantów/opiekunów migranta; 

• LOKALNA MAPA WSPARCIA DLA MIGRANTA. 

Rezultat 

• udzielenie informacji o instytucjach i podmiotach, które mogą być pomocne  

w rozwiązaniu problemu migranta; 

• opieka nad migrantem w trudnej sytuacji i wskazanie planu działania.  

Wykaz dokumentów 

LOKALNA MAPA WSPARCIA DLA MIGRANTA 

Współpraca  

Niezbędna: konsultant/opiekun migranta – instytucje i podmioty zaangażowane w pomoc 

migrantom.  

 

PROCEDURA 6 

POSTĘPOWANIE PRZY KIEROWANIU NA WARSZTATY DLA MIGRANTÓW Z AKTYWNEGO 

POSZUKIWANIA PRACY 

Cel 

Przygotowanie migrantów do radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. 
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Schemat działania  

1. Konsultant/opiekun migranta uruchamia działania promocyjne i prowadzi zapisy osób 

chętnych do udziału w warsztatach dla migrantów z aktywnego poszukiwania pracy 

(zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej, Facebooku, Instagramie). 

2. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby osób chętnych do udziału w warsztatach 

konsultant/opiekun migranta zawiadamia uczestników o terminie rozpoczęcia  

i harmonogramie zajęć.  

3. W przypadku warsztatów w formie stacjonarnej niezbędne jest zapewnienie sali 

szkoleniowej z odpowiednim wyposażeniem, przygotowanie materiałów 

szkoleniowych. 

4. W przypadku warsztatów w formie zdalnej konieczne jest wygenerowanie linków do 

rejestracji i do warsztatów, przesłanie do uczestników lub podanie na stronie 

internetowej w ogłoszeniu. 

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla migrantów z aktywnego 

poszukiwania pracy. 

6. Celem warsztatów jest: 

• poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy i jego 

mechanizmów; 

• wyposażenie uczestników w umiejętność samodzielnego poszukiwania 

pracy (źródła informacji o ofertach pracy). 

Zastosowanie różnych źródeł i metod poszukiwania pracy, w szczególności: 

• wyszukiwanie ogłoszeń w internecie; 

• bezpośredni kontakt z pracodawcą; 
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• pozyskiwanie informacji od znajomych i rodziny; 

• korzystanie z usług urzędów pracy i agencji pośrednictwa pracy. 

Zastosowanie różnych narzędzi poszukiwania pracy, w szczególności: 

• tworzenie życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego; 

• przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą (rozmowa 

bezpośrednia oraz rozmowa on-line). 

Zasady realizacji  

1. Warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są prowadzone w grupach składających 

się z co najmniej 6 osób i nie więcej niż 10 osób. 

2. Zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane są w oparciu o program 

szkolenia przygotowany przez konsultanta/opiekuna migranta, który składa się z dwóch części: 

• 6 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne 

bloki tematyczne(2 x 3 godziny zegarowe); 

• 6 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują 

pracy oraz biorą udział we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana 

doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w pracy (2 x 3 godziny zegarowe). 

Wymagania do uruchomienia procedury 

1. Opracowanie programu zajęć z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dostosowanego 

do potrzeb migrantów. 

2. Jeśli jest taka konieczność, zapewnienie tłumacza na czas realizacji warsztatów. 
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3. Odpowiednie przeszkolenie dla pracowników realizujących warsztaty w celu podniesienia 

ich świadomości w zakresie dostosowania metod pracy do potrzeb migrantów. 

4. Zapewnienie sali szkoleniowej wyposażonej w sprzęt komputerowy z dostępem do 

internetu, drukarkę, flipchart, opcjonalnie telewizor.  

Rezultat 

1. Ułatwienie migrantom poruszanie się po rynku pracy w kontekście poszukiwania pracy. 

2. Przygotowanie migrantów na możliwe sytuacje trudne mogące wystąpić w trakcie 

poszukiwania pracy, trudne pytania mogące pojawić trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

3. Nabycie przez migrantów umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych, 

zaprezentowania swoich atutów, kwalifikacji i umiejętności, które mogą być istotne dla 

przyszłego pracodawcy z punktu widzenia oferowanego stanowiska pracy. 

Wykaz dokumentów 

• Ramowy program warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, 

dostosowywany do potrzeb migrantów. 

• Prezentacja multimedialna (w językach polskim i angielskim). 

• Formularz rekrutacyjny na warsztaty (zawierający dane migranta: imię i nazwisko, nr 

telefonu, e-mail. Formularz powinien zawierać podstawowy katalog wsparcia 

oferowany na warsztatach z możliwością wskazania przez osobę zainteresowaną 

interesujących ją tematów). 

• Wzory scenariuszy rozmów kwalifikacyjnych (patrz procedura nr 3). 

• Wzory dokumentów aplikacyjnych: CV, list motywacyjny (patrz procedura nr 3). 

• Filmy instruktażowe z zakresu autoprezentacji (w językach polskim i angielskim).  
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Współpraca 

Migrant – konsultant/opiekun migranta.  

 

PROCEDURA 7 

PODTRZYMYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM – MIGRANTEM 

Cel 

• pozyskanie informacji o ewentualnych potrzebach zawodowych migranta; 

• aktualizacja danych; 

• promocja usług punktu kontaktowego. 

Schemat działania 

1. Procedura realizowana jest przez konsultantów/opiekunów migranta w punkcie 

kontaktowym oraz zdalnie (e-wizyta). 

2. Potwierdzenie lub uaktualnienie danych w KARCIE MIGRANTA.  

3. Uzyskanie dodatkowych informacji niewynikających z posiadanej dokumentacji. 

4. Ustalenie, czy podjęte przez migranta działania od ostatniego kontaktu przyniosły 

oczekiwane rezultaty.  

5.  Odnotowanie w KARCIE MIGRANTA (papierowo/w systemie elektronicznym) wizyty 

migranta w punkcie kontaktowym. 

6. Ustalenie oczekiwań migranta. 

7. Ustalenie możliwości zaproponowania odpowiedniego postępowania oraz 

możliwości podjęcia innych działań. 
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8. Analiza informacji dotyczących usług możliwych do podjęcia w zakresie oczekiwanej 

pomocy. 

9. Przekazanie informacji o usługach i możliwych do podjęcia indywidualnych 

działaniach (patrz: procedura nr 2). 

10. Ustalenie z migrantem zasad dalszego postępowania. 

Zasady realizacji 

1. Rozmowa powinna zakończyć się przedstawieniem propozycji objęcia usługą adekwatną do 

potrzeb migranta. 

2. Rozmowa ma na celu ustalenie oczekiwań migranta oraz jego podejścia do sytuacji, w jakiej 

się znalazł. 

3. Analiza danych migranta powinna się opierać na możliwie najpełniejszych źródłach – 

dokumentach przedłożonych przez migranta. 

4. Przekazanie migrantowi informacji może nastąpić w formie ustnej, poprzez wręczenie ulotek, 

folderów informacyjnych, wizytówek, podania adresów stron internetowych.  

Wymagania do uruchomienia procedury 

• zgłoszenie migranta do punktu kontaktowego; 

• wiedza, z kim rozmawiamy (migrant); 

• sprawdzenie, czy konsultant/opiekun migranta jest odpowiednią osobą do załatwienia 

sprawy (czy dana osoba nie kontaktuje się w sprawach wykraczających poza zakres 

pracy punktu kontaktowego).  

Rezultat 
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• wiedza na temat oczekiwań migranta; 

• zidentyfikowanie ewentualnej potrzeby zastosowania innych usług; 

• zidentyfikowanie ewentualnej konieczności objęcia migranta innymi formami pomocy; 

• ustalenie zasad współpracy z klientem. 

Wykaz dokumentów 

1. KARTA MIGRANTA (służąca do zebrania danych o kliencie/migrancie uzupełniona o klauzule 

wynikające z RODO). 

2. Informacje o ofertach pracy oraz innych formach pomocy. 

 

PROCEDURA 8 

POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE PROMOWANIA IDEI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIGRANTÓW  

Cel 

• zwiększenie integracji migrantów ze społecznością lokalną poprzez zaangażowanie 

szerokiego grona instytucji; 

• włączenie migrantów w istniejące sieci społeczne i programy współpracy lokalnej; 

• wypracowanie dobrych praktyk z migrantami i instytucjami wpierającymi ich 

pobyt/osiedlenie w Polsce;  

• realizacja działań informacyjno-promocyjnych. 

Schemat działania 

1. Nawiązanie współpracy z kluczowymi instytucjami społecznymi (np. poprzez wysłanie listu 
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intencyjnego z propozycją współpracy, dwustronnej wymiany informacji z opisem działalności 

punktu kontaktowego, katalogu realizowanych procedur) w następujących obszarach:  

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

• organizacje pozarządowe; 

• liderzy/przedstawiciele społeczności lokalnej; 

• lokalne media; 

• władze samorządowe: urząd miasta/gminy/dzielnicy. 

RYNEK PRACY 

• lokalni pracodawcy; 

• organizacje zrzeszające pracodawców/przedsiębiorców. 

INSTYTUCJE POMOCOWE 

• PCPR/MOPR; 

• ośrodek pomocy społecznej; 

• urząd ds. cudzoziemców; 

• placówki ochrony zdrowia; 

• policja, straż miejska. 

EDUKACJA 

• szkoły językowe; 

• placówki doskonalenia zawodowego/instytucje szkoleniowe; 

• lokalne szkoły wyższe, policealne. 

2. Zbieranie informacji od podmiotów wymienionych w punkcie 1. o eventach, wydarzeniach, 
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drzwiach otwartych, piknikach, targach tematycznych. 

3. Udział konsultantów/opiekunów migranta w wydarzeniach poprzez zorganizowanie 

terenowego punktu kontaktowego, uczestnictwo w wideo konferencjach, webinarach.  

4. Informowanie migrantów drogą elektroniczną oraz poprzez stronę internetową i media 

społecznościowe o planowanych wydarzeniach lokalnych.  

5. Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat korzyści włączenia migrantów do lokalnej 

społeczności. Organizowanie we współpracy z samorządem lokalnym wykładów, spotkań 

informacyjnych poświęconych tematyce asymilacji migrantów na terenie RP, prowadzonych 

przez konsultantów/opiekunów międzykulturowych, ekspertów, cudzoziemców z długoletnim 

doświadczeniem zawodowym w Polsce).  

Zasady realizacji 

1. Prowadzenie kampanii informacyjnej obejmuje przygotowanie pakietu materiałów 

informacyjnych (plakatów, ulotek, broszurek, gadżetów itp.), koordynację spotkań  

z pracodawcami, tworzenie notatek na stronę internetową, współpracę z mediami. 

2. Podstawowymi kanałami informacyjnymi w trakcie realizowanej kampanii informacyjnej są w 

szczególności social media, telewizja lokalna, lokalne portale internetowe, lokalna prasa, 

placówki, instytucje gminne, miejskie i powiatowe. 

3. Wśród narzędzi informacyjnych stosuje się według wyboru m.in.: spoty reklamowe, wywiady, 

artykuły prasowe, relacje z dobrych praktyk.  

Od poziomu przygotowania instytucji do pracy z cudzoziemcami, przepływu wiedzy i informacji 

pomiędzy poszczególnymi instytucjami na wszystkich szczeblach oraz przygotowania lokalnej 
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społeczności zależeć będzie efektywność rozwiązań integracyjnych. Działania 

konsultantów/opiekunów migranta nie mogą obejmować wszystkich aspektów świadomości 

społecznej. Konieczne jest zaangażowanie wszystkich podmiotów w celu edukowania 

pracowników lub innych osób odpowiedzialnych za pracę/pomoc migrantom.  

Wymagania do uruchomienia procedury 

• umiejętności konsultantów/opiekunów migranta do przygotowania kampanii 

informacyjnej; 

• umiejętności przygotowywania i zamieszczania treści reklamowych w mediach 

społecznościowych; 

• przygotowanie materiałów promocyjnych w językach ojczystych migrantów; 

• środki finansowe na przeprowadzenie kampanii informacyjnej. 

Rezultat 

• dotarcie z informacją do jak największej liczby interesariuszy: migrantów oraz 

podmiotów i instytucji; 

• udział migrantów i konsultantów/opiekunów migranta w jak największej liczbie 

wydarzeń lokalnych (stacjonarnych i w formie on-line). 

Wykaz dokumentów 

• pakiet materiałów informacyjnych. 

Współpraca 

Migrant – konsultant/opiekun migranta. 

Konsultant/opiekun migranta – lokalne media. 
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Konsultant/opiekun migranta – podmioty i instytucje lokalne. 

 

PROCEDURA 9 

POSTĘPOWANIE PRZY IDENTYFIKOWANIU POTRZEB KADROWYCH NA LOKALNYM RYNKU 

PRACY 

Cel 

• upowszechnianie zapotrzebowania na zawody i specjalności na terenie RP w innych 

krajach: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy; 

• przyjmowanie, gromadzenie informacji o potrzebach kadrowych na lokalnym rynku 

pracy oraz ich przekazywanie do Centralnego Rejestru Zapotrzebowania na Zawody  

i Specjalności na Terenie RP; 

• identyfikacja zawodów deficytowych na lokalnym rynku pracy. 

Schemat działania 

1. Procedura jest realizowana przez konsultantów/opiekunów migranta w punkcie kontaktowym 

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, docelowo poprzez formularz elektroniczny  

w systemie Syriusz.  

2. Przyjęcie od pracodawcy informacji o zapotrzebowaniu na pracowników i wprowadzenie do 

elektronicznego rejestru zgłoszeń. 

3. Analiza treści zapotrzebowania. W przypadku zgłoszenia stanowisk pracy wymagających 

szczególnych wymagań kwalifikacyjnych rozważenie możliwości udzielenia pracodawcy pomocy 

w określeniu kwalifikacji pracowników na dane stanowisko.  
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4. Udzielenie informacji na temat Centralnego Rejestru Zapotrzebowania na Zawody  

i Specjalności na Terenie RP, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, i sposobach 

informowania obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy o zapotrzebowaniu 

na pracowników. 

5. Do 5. dnia roboczego następnego miesiąca należy wysłać raport zawierający liczbę zgłoszeń 

zapotrzebowań, liczbę miejsc pracy, listę zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji 

i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy  

(z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności, PKD – polskiej klasyfikacji działalności) za 

miesiąc poprzedni.  

Zasady realizacji 

1. Procedurę realizują wyłącznie powiatowe urzędy pracy. 

2. Zgłoszenia powinny być wprowadzane do elektronicznego rejestru zgłoszeń. 

3. Zgłoszenia mogą być poddane analizie pod kątem zbieżności z wykazem zawodów 

deficytowych zidentyfikowanych w Barometrze zawodów dla danego powiatu. 

4. Zgłoszenie zapotrzebowania na pracowników nie musi się wiązać z korzystaniem przez 

pracodawcę z usług pośrednictwa pracy powiatowego urzędu pracy.  

Wymagania do uruchomienia procedury 

• dostęp do elektronicznego rejestru zgłoszeń. 

Rezultat 

• uzyskanie informacji na temat zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym 

rynku pracy; 
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• współpraca z pracodawcami; 

• uzyskanie wiedzy na temat potrzeb kadrowych pracodawców; 

• raportowanie do Centralnego Rejestru Zapotrzebowania na Zawody i Specjalności na 

Terenie RP w celu upowszechnienia informacji o zapotrzebowaniu na pracowników w 

krajach: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. 

Wykaz dokumentów 

• brak 

Współpraca  

Niezbędna: konsultant/opiekun migranta – pracodawca. 

 

PROCEDURA 10 

BADANIE JAKOŚCI WYKONANIA USŁUGI 

Cel 

Badanie jakości wykonania usługi jest istotnym elementem przyczyniającym się do stałego 

podnoszenia poziomu jakości świadczonej usługi. Jest to niezbędne do pozyskania informacji 

 o tym, w jakim stopniu podejmowane działania zaspokajają oczekiwania klientów co do jakości 

usługi. Stopień zadowolenia klienta jest wyznacznikiem jakości świadczonych usług,  

a jednocześnie jest motorem do podejmowania działań mających na celu stałe doskonalenie. 

Monitorowanie ocen jakości usług zakłada dwa podstawowe cele: 

1. Rozpoznanie i ocenę obecnego stanu jakości świadczonych usług. 
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2. Okresową analizę wpływu realizacji programu doskonalenia jakości wykonania usługi na 

oceny klientów. 

Schemat działania 

I etap 

Kontroli jakości wykonania poszczególnej procedury dokonuje konsultant/opiekun migranta na 

zasadzie samokontroli i samooceny wykonanych czynności i działań. 

W trakcie kontroli jakości wykonania procedury należy: 

• przeanalizować prawidłowość wykonania poszczególnych czynności; 

• przeanalizować przyczyny nieuzyskania właściwych rezultatów; 

• przenalizować zachowanie migranta; 

• zastanowić się nad możliwością lepszego wykonania procedury; 

• zastanowić się nad możliwością poprawy procedury; 

• wyciągnąć wnioski. 

II etap 

1. Informacja zwrotna od klienta pozwala zidentyfikować słabe i mocne strony w zakresie 

wszystkich aspektów procesu świadczenia usługi. 

2. Podstawowym celem analizy danych powinna być identyfikacja błędów systematycznych, 

ustalenie ich przyczyn i sposobów zapobiegania. 

3. Informacje zwrotne od klientów powinny być dokładnie analizowane, porządkowane  

i przekazywane do osób zarządzających instytucją rynku pracy. 
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4. Jakość usługi powinna być ciągle doskonalona jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby 

rynku oraz jako reakcja na odchylenia od założonych celów. 

5. Badanie stopnia zadowolenia klientów z jakości usług wymaga wyboru i zastosowania 

odpowiednich technik gromadzenia danych. Należą do nich: 

• badania ankietowe – wywiad telefoniczny przy wykorzystaniu opracowanego  

na potrzeby badania jakości świadczonej usługi kwestionariusza.  

Wymagania do uruchomienia procedury  

Należy przygotować kwestionariusz jakości świadczonej usługi. Pytania w kwestionariuszu 

powinny być tak ułożone, aby nie ograniczały się do odpowiedzi „tak” lub „nie”, lecz pozwalały 

na szerszą wypowiedź. Pytania w kwestionariuszu mogą dotyczyć: 

• ogólnego stopnia zadowolenia z usługi; 

• oczekiwań w stosunku do usługi i stopnia ich zaspokojenia; 

• problemów, jakie klient napotkał w trakcie realizacji usługi i sugestii; 

• oceny różnych elementów usługi pod względem ważności każdego z nich dla klientów; 

• gotowości klienta do ponownego skorzystania z usługi; 

• skłonności klienta do rekomendowania usługi innym osobom. 

Rezultat 

1. Zidentyfikowanie ewentualnych błędów oraz ustalenie ich przyczyn i wdrożenie działań 

naprawczych. 

2. Realizacja usługi na coraz wyższym poziomie. 

3. Zaspokajanie rzeczywistych oczekiwań klientów w zakresie realizacji usługi. 
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Kontrola jakości  

Kontroli jakości wykonania procedury dokonuje zespół, w skład którego wchodzą osoby 

zaangażowane w realizację standardu obsługi migrantów na zasadzie samooceny i samokontroli 

wykonanych czynności i działań. Po przeprowadzonych wywiadach i zebraniu kwestionariuszy 

należy dokonać analizy i podsumowania, przeanalizować przyczyny nieuzyskania właściwych 

rezultatów, zastanowić się nad możliwością lepszego wykonania procedury, wyciągnąć wnioski, 

wdrożyć działania naprawcze.  

Wykaz dokumentów  

• Kwestionariusz ankietowy oceny jakości świadczonych usług. 

Współpraca  

Niezbędna: konsultant/opiekun migranta – klient. 

 

ZASOBY 

ZASOBY KADROWE 

 

KONSULTANT/OPIEKUN MIGRANTA 

Synteza stanowiska 

Konsultant/opiekun migranta to osoba zatrudniona w PUP/OHP/organizacji pozarządowej w 

ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, której powierzona została funkcja 

konsultanta/opiekuna migranta. Głównym celem stanowiska jest wykonywanie wszelkich zadań 
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związanych ze wspieraniem klientów PSZ i OHP, w szczególności migrantów, pracodawców oraz 

innych interesariuszy zaangażowanych w pomoc migrantom w poruszaniu się po rynku pracy.  

Opis pracy i sposobu jej wykonywania 

Do głównych obowiązków konsultanta/opiekuna migranta należy obsługa punktu kontaktowego 

i realizacja procedur opisanych w standardzie usługi „Obsługa migrantów”.  

Konsultant/opiekun migranta w procesie realizacji zadań zawodowych współpracuje z innymi 

specjalistami zatrudnionymi w urzędzie pracy/OHP, m.in.: doradcą zawodowym, doradcą klienta 

czy pośrednikiem pracy, a także z zewnętrznymi podmiotami rynku pracy (instytucjami rynku 

pracy, pracodawcami, samorządami, podmiotami zaangażowanymi w pomoc migrantom itp.). 

W pracy wykonywanej przez konsultanta/opiekuna migranta dominują czynności o charakterze 

usługowo-informacyjnym, ponadto praca ta wiąże się z odpowiedzialnością społeczno-moralną. 

Sposoby wykonywania pracy 

Pracownik na stanowisku konsultanta/opiekuna migranta wykonuje pracę polegającą na: 

• obsłudze bezpośredniej punktu kontaktowego, udzielaniu informacji migrantom w 

zakresie: możliwości zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji, przygotowania się do 

poszukiwania pracy, poszukiwania rozwiązań innych problemów zawodowych; 

• prowadzeniu dokumentacji papierowej i elektronicznej; 

• nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w 

pomoc migrantom; 

• pozyskiwaniu od pracodawców informacji o zapotrzebowaniu na pracowników; 

• obsłudze elektronicznego rejestru zgłoszeń zapotrzebowania na pracowników; 

• prowadzeniu działań promocyjnych.  
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Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku konsultanta/opiekuna migranta 

Do podjęcia pracy na stanowisku konsultanta/opiekuna migranta wymagane jest posiadanie 

wykształcenia wyższego. Preferowane jest ukończenie kształcenia wyższego o kierunkach 

związanych ze świadczeniem usług rynku pracy (np.: prawo i administracja, zarządzanie 

zasobami ludzkimi, pedagogika pracy itp.) oraz spełnienie warunku pracy na stanowisku 

pośrednika pracy/doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia.  

Atutami przy zatrudnieniu konsultanta/opiekuna migranta są: 

• doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia; 

• znajomość lokalnego rynku pracy; 

• znajomość obsługi komputera oraz umiejętność korzystania z internetu i poczty 

elektronicznej, mediów społecznościowych; 

• obsługi klienta na odległość, czat, live chat, infolinia, webinaria dla klientów; 

• znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów 

z zakresu działania urzędów pracy, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych 

aktów prawnych wpływających na sytuację migranta na terenie RP; 

• umiejętność planowania i organizacji własnej pracy; 

• doświadczenie w pracy z klientem oraz znajomość zasad skutecznej komunikacji 

interpersonalnej. 

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych konsultanta/opiekuna migranta 

Konsultant/opiekun migranta jest obowiązany doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe,  

w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych zbieżnych  

z wykonywanymi zadaniami. Pracodawca ma obowiązek umożliwić i sfinansować koszty szkoleń 

i studiów podyplomowych konsultanta/opiekuna migranta.  
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Szeroki zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji konsultanta/opiekuna 

migranta wymaga od pracownika doskonalenia swoich kwalifikacji. Rekomendowane jest 

ukończenie szkoleń z następującej tematyki:  

SZKOLENIE 1  Językowe: j. angielski; docelowa znajomość na poziomie B1  

SZKOLENIE 2 Merytoryczne na temat praw i obowiązków cudzoziemców na 

terenie RP (pobytowość, legalność zatrudnienia, ubezpieczenie)  

SZKOLENIE 3 Z zakresu rozwoju kompetencji międzykulturowych  

SZKOLENIE 4 Z zakresu doradztwa zawodowego „Uczenie się w innym kraju i 

w innej kulturze (trud akulturacji)  

SZKOLENIE 5 Doskonalenie umiejętności prowadzenia pośrednictwa pracy i 

doradztwa zawodowego i komunikacji na odległość  

SZKOLENIE 6 Warsztatowe ze strategii i planowania działań marketingowych z 

wykorzystaniem mediów społecznościowych (Facebook, 

Instagram)  

SZKOLENIE 7 Wizyty studyjne/szkolenia wyjazdowe realizowane za granicą 

mające na celu zapoznanie kultury i zwyczajów panujących w 

innych krajach 

 

Główne efekty szkoleń: 

• podniesienie jakości pracy pracowników obsługujących punkt kontaktowy w zakresie 

prawidłowych identyfikacji potrzeb cudzoziemców, zwiększenia umiejętności 
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posługiwania się językiem angielskim, przełamanie barier komunikacyjnych, wzrost 

kompetencji społecznych i międzykulturowych oraz zwiększenie motywacji do 

działania; 

• poznanie różnic kulturowych oraz podniesienie umiejętności komunikacji, 

rozwiązywania problemów i budowania relacji z osobami z innych kręgów 

kulturowych; 

• wzrost samooceny i nabycie nowych kompetencji pracowników PSZ/OHP; 

• zapewnienie w punkcie kontaktowym kompetentnej i przygotowanej merytorycznie 

kadry w celu świadczenia usług na wysokim poziomie; 

• przeniesienie na grunt lokalny międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie 

korowania rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich cudzoziemców.  


