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Do sprawy: PO.DKP.041.20

Dot. petycji: PET XII/14/2020

Szanowna

W odpowiedzi na złożoną petycję z dnia 05.12.2020 (wpływ w dn. 07.12.2020 r.)
dotyczącą „udoskonalenia życia z zakresu życia społecznego obywateli w zakresie poprawy

warunków bytowych, walki z bezrobociem, samodzielnego skontaktowania z podmiotem

gospodarki narodowej, dla celów statystycznych, dla organów samorządowych w celu
zorganizowania

transportu

zbiorowego

celem

zminimalizowania

wykluczenia

komunikacyjnego, celem poznania struktury podmiotu gospodarczego”, informuję co następuje.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków
realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 roku, poz. 667),
przy zgłoszeniu krajowej oferty pracy pracodawcy są zobowiązani do podania określonych

danych, w tym: nazwy, adresu, numeru identyfikacji podatkowej. Wymagane są również
informacje dotyczące zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwa stanowiska, liczba wolnych
miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób

niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy

stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
data rozpoczęcia pracy, informacja o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania,
wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo

okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, oznaczenie, czy oferta

pracy jest ofertą pracy tymczasowej.
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Propozycja dotycząca tworzenia

spisu potencjalnych pracodawców,

zarówno

na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy jak i Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
powiela w części dostępne publicznie rejestry, a zakres wskazanych informacji jest w ocenie
WUP w Toruniu nadmiernie rozbudowany i szczegółowy, tworząc dla pracodawców

dodatkowe, nieadekwatne obciążenia administracyjne. Należy zwrócić uwagę, że wiele z

postulowanych w petycji informacji może szybko tracić na aktualności, choćby liczba

pracujących czy wolnych stanowisk pracy u danego pracodawcy. Zastrzeżenia budzi również
kwestia przydatności tych danych, np. liczba pracujących i wolnych stanowisk według podziału

na systemy zmianowe czy etatowe w danym podmiocie. Dodatkowo, publikowanie

proponowanego w petycji zakresu informacji, np. dotyczącego szczegółowego sposobu
organizacji pracy w zakładzie lub danych z systemu wynagrodzenia, mogłyby naruszać

tajemnicę przedsiębiorstwa. Nadmienić również należy, że Wojewódzki Urząd Pracy
w Toruniu nie otrzymywał propozycji od instytucji rynku pracy, ich klientów lub partnerów
w zakresie konieczności tworzenia dodatkowego rejestru zawierającego wskazane w petycji

dane.

Wymagane przepisami prawa informacje dot. pracodawców są udostępniane m.in. w:
•

Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
•

Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

o

Działalności

Gospodarczej

(CEIDG)

https ://prod. ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG. Public. Ul/Search. aspx
•

Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS)
https://slal.tiov.pl/wyszukiwarka/

Informacje dotyczące krajowych i zagranicznych oferty pracy, propozycji staży, praktyk
i przygotowania zawodowego dorosłych są natomiast publikowane w Centralnej Bazie Ofert
Pracy pod adresem: https://oferty.praca.gov.pl
Skierowana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przez Panią petycja, zgodnie
z

Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

uzgodnionym i zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Toruniu, zakwalifikowana

została do kategorii archiwalnej BE5.
Treść petycji PET XII/14/2020 została zamieszczona w dniu 05 stycznia 2021 r.

na stronie internetowej WUP w Toruniu https://wuptorun.praca.gov.pl/petycje

Z poważaniem.

Otrzymuje:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
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