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Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

INFORMACJE O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW Z UE I EOG
Przy realizacji pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES powiatowy urząd pracy współpracuje z właściwym
terytorialnie wojewódzkim urzędem pracy.
Powiatowy urząd pracy realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców krajowych przez:
1. przekazywanie ofert pracy dla obywateli EOG do wojewódzkiego urzędu pracy w przypadku konieczności dodatkowego
upowszechnienia takich ofert w wybranych przez pracodawców krajowych państwach EOG;
2. przyjmowanie podań o pracę, życiorysów lub innych wymaganych dokumentów, zwanych dalej "aplikacjami", od
kandydatów z państw EOG, weryfikację aplikacji pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w ofercie pracy
dla obywateli EOG i ich przekazywanie pracodawcy krajowemu, w przypadku oferty pracy dla obywateli EOG
niezawierającej danych identyfikujących pracodawcy krajowego;
3. współpracę z pracodawcami krajowymi, zgłaszającymi oferty pracy dla obywateli EOG, w celu uzyskania informacji
dotyczących zatrudnienia kandydatów z państw EOG, i przekazywanie tych informacji do wojewódzkiego urzędu pracy.
Powiatowy urząd pracy realizuje działania, o których mowa powyżej jeżeli pracodawca krajowy zgłosił taką potrzebę.
Powiatowy urząd pracy może dokonywać weryfikacji aplikacji pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w
ofercie pracy dla obywateli EOG, jeżeli dokumenty te są składane w języku polskim lub dysponuje możliwością ich
przetłumaczenia na język polski.
Powiatowy urząd pracy realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców z państw EOG
przez:
1. przyjmowanie z wojewódzkiego urzędu pracy zagranicznych ofert pracy, przekazywanych w języku polskim z logo sieci
EURES;
2. upowszechnianie zagranicznych ofert pracy w języku polskim z logo sieci EURES, w szczególności przez podanie do
wiadomości publicznej na tablicy ofert pracy w powiatowym urzędzie pracy;
3. informowanie osób zarejestrowanych i osób niezarejestrowanych o możliwości skorzystania z zagranicznych ofert pracy;
4. współpracę przy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy:
●

●

rozmowach kwalifikacyjnych pracodawców z państw EOG z osobami zainteresowanymi zagraniczną ofertą pracy, zwanymi
dalej "kandydatami krajowymi",
targach pracy.

Powiatowy urząd pracy może realizować pośrednictwo pracy, o którym mowa w pkt 4, na wniosek
wojewódzkiego urzędu pracy.
Powiatowy urząd pracy wycofuje zagraniczną ofertę pracy z upowszechniania przed upływem okresu jej aktualności po
uzyskaniu z wojewódzkiego urzędu pracy informacji o konieczności wycofania tej oferty w związku z:
1. naruszaniem praw pracowniczych przez pracodawcę z państwa EOG lub
2. brakiem kontaktu z przedstawicielem sieci EURES lub pracodawcą z państwa EOG przez okres co najmniej 14 dni, w
przypadku zagranicznych ofert pracy aktualnych do odwołania.
Wojewódzki urząd pracy może wspierać powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu pośrednictwa pracy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przez:
1. informowanie o zasadach i zakresie pomocy w ramach pośrednictwa pracy oraz możliwości uzyskania pomocy w pełnym
zakresie w powiatowym urzędzie pracy;
2. zapewnianie w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy możliwości samodzielnego dostępu do informacji o krajowych
ofertach pracy, zamieszczonych w internetowej bazie ofert pracy;
3. zapewnianie w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy możliwości samodzielnego zgłaszania krajowych ofert pracy do
powiatowych urzędów pracy z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
4. organizację giełdy pracy dla osób zarejestrowanych na terenie województwa we współpracy z właściwymi terytorialnie
powiatowymi urzędami pracy;
5. organizację targów pracy dla pracodawców krajowych z terenu województwa samodzielnie lub we współpracy z
właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy;
6. upowszechnianie informacji o targach pracy, organizowanych przez właściwe terytorialnie powiatowe urzędy pracy lub
wojewódzki urząd pracy.

Wojewódzki urząd pracy realizuje, we współpracy z właściwymi terytorialnie powiatowymi urzędami pracy,
pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES.
Wojewódzki urząd pracy realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców krajowych przez:
1. przyjmowanie z powiatowych urzędów pracy ofert pracy dla obywateli EOG do upowszechnienia w wybranych przez
pracodawców krajowych państwach EOG i ich upowszechnianie przez sieć EURES w tych państwach;
2. przyjmowanie aplikacji od kandydatów z państw EOG, weryfikację aplikacji pod względem ich zgodności z wymaganiami
określonymi w tej ofercie i ich przekazywanie pracodawcy krajowemu;
3. współpracę z powiatowymi urzędami pracy, o których mowa w pkt 1, w celu uzyskania informacji dotyczących zatrudnienia
kandydatów z państw EOG u pracodawcy krajowego, który zgłosił ofertę pracy dla obywateli EOG.
Wojewódzki urząd pracy realizuje działania, o których mowa w pkt 2, jeżeli pracodawca krajowy zgłosił taką potrzebę.
Wojewódzki urząd pracy może dokonywać weryfikacji aplikacji pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w
ofercie pracy dla obywateli EOG, jeżeli dokumenty te są składane w języku polskim, angielskim, niemieckim albo francuskim
albo urząd dysponuje możliwością ich przetłumaczenia na język polski.
Wojewódzki urząd pracy, jeżeli pracodawca krajowy zgłosił taką potrzebę, może:
1. pomagać pracodawcy krajowemu w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z państw EOG, organizowanych
w ramach sieci EURES;
2. wspierać pracodawcę krajowego w udziale w targach pracy organizowanych w ramach sieci EURES na terenie państw EOG
lub reprezentować pracodawcę krajowego na takich targach.
Wojewódzki urząd pracy realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców z państw EOG
przez:
1. przyjmowanie zagranicznych ofert pracy oraz ich upowszechnianie;
2. zapewnienie w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy możliwości samodzielnego dostępu do informacji o zagranicznych
ofertach pracy zamieszczonych w bazie ofert pracy EURES;
3. przyjmowanie aplikacji od kandydatów krajowych, weryfikację aplikacji pod względem ich zgodności z wymaganiami
określonymi w zagranicznej ofercie pracy i przekazywanie ich do pracodawcy lub doradcy EURES z państwa EOG;
4. współpracę z pracodawcami lub doradcami EURES z państw EOG zgłaszającymi zagraniczne oferty pracy, w celu uzyskania
informacji dotyczących zatrudnienia kandydatów krajowych, których aplikacje zostały przekazane tym pracodawcom.
Wojewódzki urząd pracy może organizować przy udziale pracodawców z państw EOG:
1. rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami krajowymi, jeżeli pracodawcy z państw EOG zgłosili taką potrzebę;
2. targi pracy.
Zgłoszenie zagranicznej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:
1. pracodawcy z państwa EOG, w tym: nazwę, adres, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej i strony
internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji, imię i nazwisko przedstawiciela pracodawcy z
państwa EOG wskazanego do kontaktów, ogólny opis prowadzonej działalności, informację, czy pracodawca jest agencją
zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej;
2. zgłaszanego miejsca pracy, w tym: numer oferty z bazy ofert pracy EURES albo numer oferty z bazy ofert pracy
publicznych służb zatrudnienia z państwa EOG, z którego oferta pochodzi, nazwę zawodu lub stanowiska, liczbę wolnych
miejsc pracy, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, przyczyny wykonywania pracy w miejscu innym niż
siedziba pracodawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji;
3. warunków zatrudnienia i wynagrodzenia, w tym: rodzaj umowy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, wymiar
czasu pracy, wysokość gwarantowanego wynagrodzenia brutto z podaniem waluty płatności, okres zatrudnienia, system
wynagradzania, możliwości zapewnienia pracownikowi zakwaterowania lub wyżywienia z informacją, kto ponosi koszty w
tym zakresie, możliwość i warunki sfinansowania lub dofinansowania kosztów podróży lub przeprowadzki ponoszonych
przez pracownika, datę rozpoczęcia pracy, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej;
4. oczekiwań pracodawcy dotyczących kandydatów do pracy, w tym: poziomu wykształcenia, doświadczenia zawodowego,
umiejętności, uprawnień, znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości;
5. sposobu składania aplikacji, w tym: języka, w jakim aplikacje powinny zostać przekazane do pracodawcy z państwa EOG,
oraz okresu aktualności oferty;
6. informacji dotyczących możliwości upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę z państwa EOG.
Wojewódzki urząd pracy przyjmuje zagraniczne oferty pracy od:
1. przedstawiciela sieci EURES albo
2. pracodawcy z państwa EOG lub przedstawiciela publicznych służb zatrudnienia z państw EOG, w przypadku gdy
zagraniczna oferta pracy dotyczy wykonywania pracy za granicą w regionie przygranicznym Rzeczypospolitej Polskiej oraz
pod warunkiem, że oferta ta została zamieszczona w bazie ofert pracy EURES albo w bazie ofert pracy publicznych służb
zatrudnienia z państwa EOG, z którego oferta pochodzi.
Wojewódzki urząd pracy przyjmuje zagraniczną ofertę pracy do realizacji, jeżeli jej zgłoszenie zawiera
informacje określone w § 29 Rozporządzenia oraz nie zawiera wymagań dyskryminujących.

Wojewódzki urząd pracy może odmówić przyjęcia zagranicznej oferty pracy w sytuacji uzyskania informacji o
naruszaniu przez pracodawcę z państwa EOG praw pracowniczych.
W przypadku, o którym mowa powyżej, lub zawarcia w zagranicznej ofercie pracy wymagań dyskryminujących,
wojewódzki urząd pracy powiadamia zgłaszającego i pracodawcę z państwa EOG o odmowie przyjęcia tej oferty
do realizacji. Powiadomienie zawiera uzasadnienie.
W przypadku braku w zgłoszeniu zagranicznej oferty pracy informacji określonych w § 29 Rozporządzenia,
wojewódzki urząd pracy powiadamia zgłaszającego lub pracodawcę z państwa EOG o konieczności uzupełnienia
zgłoszenia. Nieuzupełnienie zgłoszenia w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia powoduje, że zagraniczna
oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez wojewódzki urząd pracy.
Przed przyjęciem zagranicznej oferty pracy wojewódzki urząd pracy jest obowiązany do sprawdzenia w
internetowej bazie ofert pracy, czy zgłoszona do niego oferta nie wpłynęła do innego wojewódzkiego urzędu
pracy i czy nie została wcześniej zamieszczona w tej bazie.
Wojewódzki urząd pracy upowszechnia zagraniczną ofertę pracy w języku polskim z logo sieci EURES przez:
1.
2.
3.
4.
5.

zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy;
podanie do wiadomości publicznej na tablicy ofert pracy w wojewódzkim urzędzie pracy;
przekazanie do powiatowych urzędów pracy z terenu województwa;
opublikowanie na stronie internetowej wojewódzkiego urzędu pracy;
przekazanie do innych wojewódzkich urzędów pracy, jeżeli zgłaszający lub pracodawca z państwa EOG wyraził taką
potrzebę lub wystąpią inne przesłanki uzasadniające takie działanie;
6. inne formy przekazu, jeżeli wojewódzki urząd pracy posiada takie możliwości.
Upowszechniając zagraniczną ofertę pracy, wojewódzki urząd pracy podaje do wiadomości publicznej co
najmniej informacje, o których mowa w § 29 pkt 2-5 Rozporządzenia.
Wojewódzki urząd pracy może wycofać zagraniczną ofertę pracy z upowszechniania przed upływem okresu jej aktualności w
przypadku uzyskania informacji związanych z naruszaniem praw pracowniczych przez pracodawcę z państwa EOG, którego
oferta jest rozpowszechniana, lub braku kontaktu ze zgłaszającym lub pracodawcą z państwa EOG przez okres co najmniej 14
dni, w przypadku zagranicznych ofert pracy aktualnych do odwołania.

