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Zadania samorządu województwa
Departament Rynku Pracy MRPiPS Data publikacji: 22.08.2014 Data modyfikacji:
06.05.2015
Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy:
1. Określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów
ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i
realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia;
2. Podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i
priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na
działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji
bezrobotnych;
2a. Realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności podział środków KFS
pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez
ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy;
3. Opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu
zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę w
celu podniesienia efektywności prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji
zatrudnienia;
4. Współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej
polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
5. Programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu
Europejskiego Funduszu Społecznego przez:
1. wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o
Narodowym Planie Rozwoju albo o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
2. inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach
realizowanych przez urzędy pracy;
6a. Koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji
zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji
ministra właściwego do spraw pracy;
6b. Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;
7. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub
złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z
przyczyn dotyczących zakładu pracy;
7a. Inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie, w porozumieniu z
powiatowymi urzędami pracy;
7b. Zlecanie działań aktywizacyjnych;
8. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, oraz państw, z
którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o
zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:
1. pełnienie funkcji instytucji właściwej,
2. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich
dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
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3. wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 8a;
9. Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników
między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez:
1. wspieranie i realizację działań sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych
działań przez urzędy pracy na terenie województwa, we współpracy z ministrem
właściwym do spraw pracy, samorządami powiatowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,
2. realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych
EURES, na terenie działania tych partnerstw;
10. Realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników,
wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień
zawartych z partnerami zagranicznymi;
11. Świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych
służbach zatrudnienia na terenie województwa,
12. Opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji
zawodowych na terenie województwa;
12a. Współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowywania,
gromadzenia i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym;
13. Współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie
organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności
przez:
1. badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku
pracy i upowszechnianie wyników tych badań,
2. prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz
udostępnianie informacji o tej ofercie,
3. wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie
organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
4. prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń,
przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych
analiz,
5. prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia
ustawicznego,
6. popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk
w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży;
14. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i
powiatowych urzędów pracy;
15. Coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w
terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy na
podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
określonej w przepisach o systemie oświaty, wykazu zawodów, w których za
przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana
refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy;
16. Współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi
w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;
16a. Współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i
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doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy;
17. Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o
dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;
17a. Przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z
pomocy określonej w ustawie;
18. Współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów
centralnych na podstawie art. 4 ust. 4;
19. Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i
świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622) – art. 8 ust. 1
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