INFORMACJE O ZAKRESIE I FORMACH DZIAŁANIA
INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH, KTÓRE MOGĄ
BYĆ PRZYDATNE W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
ZAWODOWYCH, POSZUKIWANIU PRACY
LUB PODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Gorlice, 2019 rok

INSTYTUCJE RYNKU PRACY realizują zadania państwa w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Instytucje rynku pracy:
•

•
•
•
•

•

Publiczne służby zatrudnienia:
o Wojewódzkie Urzędy Pracy
o Powiatowe Urzędy Pracy
Ochotnicze Hufce Pracy
Agencje zatrudnienia
Instytucje szkoleniowe
o Zakłady Doskonalenia Zawodowego
Instytucje dialogu społecznego
o Organizacje związków zawodowych
o Organizacje pracodawców
o Organizacje bezrobotnych
o Organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia
i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zadań określonych ustawą
Instytucje partnerstwa lokalnego

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.
PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA (PSZ)
Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi
i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy
oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odpowiada m.in. za przygotowanie
i koordynację realizacji Krajowego Planu Działań (dokumentu strategicznego, wyznaczającego
kierunki polskiej polityki w zakresie zatrudnienia), tworzenie narzędzi i metod
na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń
bezrobotnych, aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzi badania i analizy
rynku pracy, dysponuje Funduszem Pracy.
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
22 661 10 00
faks 22 661 13 36
www.mpips.gov.pl

Do zadań wojewody w zakresie polityki rynku pracy należy sprawowanie nadzoru
nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie
lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty, zwane „jednostkami kontrolowanymi”.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków tel. 012 63 03 544, 63 03 169, 63 03 507,
63 03 514
www.malopolskie.pl
Samorządy województw odpowiadają m.in. za politykę regionalną, podział Funduszu
Pracy, analizy rynku pracy, dopasowywanie programów szkolnych do potrzeb rynku pracy,
łagodzenie skutków zwolnień grupowych, prowadzenie rejestrów agencji zatrudnienia
i instytucji szkoleniowych. Zadania samorządu województwa w zakresie rynku pracy realizują
Wojewódzkie Urzędy Pracy. W strukturach urzędów działają centra informacji i planowania
kariery zawodowej, będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi, które prowadzą
między innymi poradnictwo zawodowe na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
www.wup-krakow.pl
Dziennik podawczy i punkt informacyjny: tel. 12 42 87 870,
faks 12 42 29 785
Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu
tel. 18 44 29 490
faks 18 44 29 498
email: nowysacz@wup-krakow.pl
Zespół Zamiejscowy w Tarnowie
tel. 14 62 69 940
faks 14 62 69 940 wewnętrzny 29
e-mail: tarnow@wup-krakow.pl

Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy finansowane są ze środków samorządu,
środków budżetu państwa, Funduszu Pracy, a obecnie również ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Ponadto wypłacają one świadczenia z Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
tel. 18 353 55 20, 18 353 63 07, 18 352 28 78, 18 352 19 99
e-mail: krgo@praca.gov.pl
www.pup.gorlice.pl

Sądecki Urząd Pracy
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 91 10, 18 442 91 13
faks 18 442 99 84
email: krno@praca.gov.pl
www.pup.nowysacz.pl

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 440 08 08
email: ko@pup.powiat-ns.pl
www.pup.powiat-ns.pl

Samorządy powiatów odpowiadają m.in. za opracowanie i realizację programu
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; finansowanie zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy; udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w
znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe; udzielanie pomocy
pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników; tworzenie klubów pracy, organizowanie szkoleń,
łagodzenie skutków zwolnień grupowych, rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia. Zadania
samorządów powiatów wykonywane są przez Powiatowe Urzędy Pracy i ich filie.
Wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi urzędów są centra aktywizacji zawodowej,
które realizują zadania w zakresie usług oraz instrumentów rynku pracy.

STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3,
tel. 018 35-35-380
www.powiatgorlicki.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORLICACH
38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 7,
tel.352-53-80 fax: 352-53-80
www.pcpr.gorlice.pl

URZĘDY MIEJSKIE
•

URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200fax: 18 35 51212
www.gorlice.pl

•

URZĄD MIEJSKI W BIECZU
Rynek 1, 38-340 Biecz,
tel.: 13 447 11 13, fax:1344711 13,
www.biecz.pl

•

URZĄD MIEJSKI W BOBOWEJ
Rynek 21, 38-350 Bobowa
tel. 35-14-30035-14-034
www.bobowa.pl

URZĘDY GMINY
•

Urząd Gminy w Lipinkach
38-305 Lipinki13 44-77-021
www.gminalipinki.pl

•

Urząd Gminy w Gorlicach
ul. 11 Listopada 2,38 -300 Gorlice
Tel. 353-57-62,353-54-61
www.gmina.gorlice.pl

•

Urząd Gminy w Sękowej
38-307 Sękowa 252
tel. 18 351-80-16fax. 18 354-03-10
www.sekowa.pl

•

Urząd Gminy w Moszczenicy
38-321 Moszczenica 524
tel.: 18 354 13 00fax.: 18 354 10 85

www.gminamoszczenica.eu
•

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie tel./fax 018-3516041

www.usciegorlickie.pl
•

Urząd Gminy w Łużnej
38-322 Łużna tel. (18) 354-30-39(18) 354-39-22
tel/fax (18) 354-30-39
www.luzna.pl

•

Urząd Gminy w Ropie
38-312 Ropa 733
tel.: (18) 3534014
www.ropa.iap.pl

OCHOTNICZE HUFCE PRACY (OHP)
Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach
na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
oraz bezrobotnych w wieku do 25 lat. Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa
w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. Ochotnicze Hufce Pracy
w szczególności prowadzą działania mające na celu:
•

•

umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum
albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych
oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego;
umożliwienie młodzieży uzupełniania ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego
i zawodowego.

Jako instytucja rynku pracy, realizują kompleksową działalność w zakresie zatrudnienia
oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży:
•
•
•
•

prowadzą pośrednictwo pracy oraz organizują zatrudnianie,
prowadzą poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz mobilne centra informacji
zawodowej;
inicjują międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży;
refundują koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki
na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Ochotnicze Hufce Pracy współpracują w szczególności z jednostkami administracji
rządowej, z publicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy
oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania realizowane są przez Komendę Główną
OHP oraz podległe jej Wojewódzkie Komendy OHP, w ramach których działa sieć placówek:
Młodzieżowe Biura Pracy, ich filie, Ośrodki Szkolenia Zawodowego, Mobilne Centra Informacji
Zawodowej oraz Młodzieżowe Centra Kariery. Placówki te są nadzorowane przez Centra
Edukacji i Pracy Młodzieży. Ochotnicze Hufce Pracy nie mają własnej osobowości prawnej,
gospodarują wyodrębnioną częścią Skarbu Państwa. Finansowane są ze środków budżetu
państwa, Funduszu Pracy, a obecnie również ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY W GORLICACH
Adres: 38-300 Gorlice, ul. Rzeźnicza 10
tel. 18 352-05-23,
shp_gorlice@interia.pl

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ –
Nowy Sącz
33-300 Nowy Sacz,
ul. Rejtana 18
tel/fax. 18 441-35-87
mcizohpns@poczta.onet.pl

AGENCJE ZATRUDNIENIA
To niepubliczna jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa
zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Agencje zatrudnienia prowadzą
działalność polegającą na świadczeniu jednej, kilku lub wszystkich usług.
Agencje zatrudnienia działające w Polsce:
•
•

•

agencje prowadzące pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
agencje prowadzące pośrednictwo do pracy za granicą u pracodawców
zagranicznych obywateli polskich, agencje doradztwa personalnego, agencje pracy
tymczasowej,
agencje poradnictwa zawodowego.

Agencje powinny posiadać certyfikat marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji,
potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Agencje
rejestrują swoją działalność w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Zgodnie z Krajowym Rejestrem
Agencji Zatrudnienia. www.kraz.praca.gov.pl. Marszałek województwa sprawuje kontrolę
w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia.
Rejestr agencji zatrudnienia: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka

INSTYTUCJE SZKOLENIOWE
Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące
na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną. Najczęściej oferowane formy
pozaszkolnego kształcenia ustawicznego to: kursy; warsztaty szkoleniowe; seminaria
lub konferencje; praktyki, staże i przygotowanie zawodowe oraz studia podyplomowe.
Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może
uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych naprowadzenie tych szkoleń po wpisie
do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy
ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji
szkoleniowych ubiegających się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących
pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Rejestry
instytucji szkoleniowych prowadzą Wojewódzkie Urzędy Pracy www.ris.praca.gov.pl

INSTYTUCJE DIALOGU SPOŁECZNEGO I PARTNERSTWA
NA RYNKU PRACY
Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu
i współpracy z partnerami społecznymi, w szczególności w ramach:
•
•
•

działalności rad rynku pracy;
partnerstwa lokalnego;
uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez
partnerów społecznych i agencje zatrudnienia.

Instytucjami dialogu społecznego i partnerstwa na rynku pracy są organizacje i instytucje
zajmujące się problematyką rynku pracy:
•

związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych - są organizacjami
społecznymi, które zrzeszają na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej.
Ich zadania to obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji
ekonomicznej i społecznej. Związki próbują przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują
przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze
warunki pracy dla pracowników. Często prowadzą również działalność
samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy przekwalifikowujące)
i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach przysługujących pracownikom).
Związki zawodowe finansują swoje działania ze składek członkowskich oraz z darowizn,
spadków, zapisów, przychodów z działalności gospodarczej i dotacji celowych.

Przykładowe związki zawodowe i organizacje związkowe:

•

o Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,
o Forum Związków Zawodowych,
o ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ).
organizacje pracodawców - są samorządnymi i niezależnymi związkami pracodawców,
których celem jest obrona interesów i praw pracodawców wobec związków
zawodowych, organów władzy i administracji. Organizacje mają prawo uczestniczenia
w sporach zbiorowych i zawierania układów zbiorowych pracy. Organizacje
pracodawców finansują swoje działania ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, z własnej działalności i dochodów z majątków organizacji. Mogą również
ubiegać się o dotacje celowe.

Nieznana jest liczba związków pracodawców działających w Polsce. Znane są jedynie
związki reprezentatywne w skali kraju. Należą do nich:
o Pracodawcy Rzeczypospolitej
Pracodawców Polskich),

Polskiej

(dawniej

Konfederacja

•

•

o Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP
Lewiatan),
o Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP),
o Business Centre Club –Związek Pracodawców (BCC-ZP).
organizacje bezrobotnych - są niezależnymi podmiotami, które mają za zadanie
reprezentować interesy osób bezrobotnych oraz wspierać ich w trudnej sytuacji
życiowej. Działają w formie stowarzyszeń.
organizacje pozarządowe – to prywatne fundacje i stowarzyszenia. Część z nich
realizuje zadania w obszarze rynku pracy. Organizacje te charakteryzują się
prowadzeniem kompleksowych programów na rzecz wybranych grup społecznych.
Organizacje te finansują swoje działania ze składek członkowskich (stowarzyszenia),
darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności gospodarczej i odpłatnej
działalności statutowej oraz z dochodów z majątków organizacji. Mogą ubiegać się
także o dotacje celowe.

INSTYTUCJE PARTNERSTWA LOKALNEGO - są instytucjami realizującymi inicjatywy
partnerów rynku pracy, tworzonymi na rzecz realizacji zadań określonych ustawą
i wspieranymi przez organy samorządu terytorialnego. Cel działalności:
•
•

aktywizowanie całych społeczności lokalnych,
zachęcanie ich do współpracy przy definiowaniu lokalnych problemów
i rozwiązywaniu ich na poziomie gminy, miasta czy powiatu. Instytucje te nie
stanowią odrębnej formy prawnej, a czas ich funkcjonowania jest ściśle związany
z długością projektu, na rzecz którego zostały zawiązane.

Przydatne LINKI:
www.psz.praca.gov.pl, www.mps.gov.pl
www.mrr.gov.pl, www.mf.gov.pl,
www.parp.gov.pl, www.ksu.parp.gov.pl
www.zielonalinia.gov.pl, www.kraz.praca.gov.pl
www.inkubatory.pl, www.rynekpracy.pl
www.wup-krakow.pl, www.pup.gorlice.pl
Opracował: Doradca zawodowy – Karolina Swołkowicz

