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Czym jest pośrednictwo pracy?
Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowaną przez
powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy na rzecz poszukujących pracy oraz
pracodawców.
Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy to w ramach usługi możesz uzyskać informacje o
ofertach pracy, organizowanych giełdach i targach pracy, a także możliwościach
skorzystania z innej pomocy oferowanej przez urząd w sytuacji, gdy twoje potrzeby są
większe niż oferuje to pośrednictwo pracy.
Jeżeli jesteś pracodawcą to w ramach pośrednictwa pracy możesz skorzystać z pomocy
urzędu w poszukiwaniu pracowników. W ramach tej pomocy uzyskasz wsparcie w
przygotowaniu oferty pracy, a także jej upowszechnieniu, doborze odpowiednich
kandydatów, którzy następnie zostaną skierowani do ciebie na rozmowę. Na życzenie,
w ramach realizacji usługi, urząd może zorganizować dla ciebie giełdę pracy lub
zaprosić cię do wzięcia udziału jako wystawca w organizowanych targach pracy.

Jakiego typu pomoc w ramach usługi oferuje urząd?
W ramach usługi pośrednictwa pracy urzędy pracy realizują szereg zadań na rzecz
swoich klientów – bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców.
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w ramach usługi jest pozyskiwanie od
pracodawców ofert pracy, które następnie upowszechniane są do publicznej
wiadomości w siedzibach urzędów i w Centralnej Bazie Ofert Pracy, a także poprzez
inne środki masowego przekazu.
Przyjęcie oferty pracy i jej upowszechnienie wiąże się z koniecznością zapewnienia
przez urząd odpowiedniego kandydata na zgłoszone miejsce pracy. Pracownicy urzędu
realizujący zadania w ramach usługi z jednej strony udzielają pomocy bezrobotnym i
poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez przekazywanie
informacji o ofertach pracy i kierowanie ich do pracodawców na rozmowę
kwalifikacyjną, z drugiej udzielają pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich
pracowników kierując osoby, które najlepiej spełniają wymagania zgłoszone w ofercie
pracy.
Pracownicy urzędu inicjują i organizują spotkania bezrobotnych i poszukujących pracy z
pracodawcami w ramach giełd i targów pracy.
Ważnym zadaniem jest również informowanie klientów o aktualnej sytuacji i
przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz przekazywanie osobom
bezrobotnym informacji o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z
rejestracji w urzędzie.
http://nowytarg.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/posrednictwo-pracy/?p_auth=2gPu7JjK&p_p_id=101_INSTANCE_l...
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Kto i w jaki sposób może skorzystać z pośrednictwa pracy?
Z usługi pośrednictwa pracy może skorzystać każdy gdyż jest ono świadczone dla osób
zarejestrowanych i niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny
lub poszukujący pracy, w tym obywateli państw EOG, pracodawców krajowych oraz
pracodawców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej i innych państw jeżeli na podstawie
umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi obywatele tych państw mogą korzystać ze swobody przepływu osób.

Jakich korzyści dostarcza usługa?
Pośrednictwo pracy jest świadczone wszystkim zainteresowanym bezpłatnie zgodnie
z zasadami:
• dostępności usługi dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
• dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usługi;
• równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i
poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
• jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu
pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) - art. 36
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w
sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia
usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667) - § 5 – 21
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