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Pośrednictwo pracy krajowe

Zadania pośrednictwa pracy polegają na:
●

●
●
●

●
●

●

udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom
w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
pozyskiwaniu ofert pracy,
udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych
zmianach na lokalnym rynku pracy,
inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i
szkolenia na terenie ich działania,
informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pośrednictwo do pracy za granicą prowadzą powiatowe i
wojewódzkie urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy i ochotnicze hufce pracy.
Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy
jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:
●

dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców,

●

dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy,

●

●

równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość,
orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości
bezrobotnym i poszukującym pracy.

Informacje z zakresu pośrednictwa pracy można uzyskać osobiście w Dziale ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń - Wysoki
Parter (strona prawa) lub telefonicznie 32 2599 503 wew. 449, 211, 212, 228, 218, 226, 225, 216, 213, 227, 221.

Podstawa prawna:
●

●

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 674 z
poźn.zmianami)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów
i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z póź. zm.)

