15.05.2021

Zadania ministra właściwego do spraw pracy

Zadania ministra właściwego do spraw pracy
Departament Rynku Pracy Data publikacji: 22.08.2014 Data modyfikacji: 22.03.2021
Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez:
1. Przygotowywanie i koordynację realizacji Krajowego Planu Działań;
2. Koordynację publicznych służb zatrudnienia, w szczególności przez:
a. realizowanie zadań wynikających z funkcji dysponenta Funduszu Pracy,
b. określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego rozumianego jako
kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących
pracy, pracowników i pracodawców,
c. tworzenie, rekomendowanie i upowszechnianie narzędzi, metod i zasobów informacyjnych
na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń,
przygotowania zawodowego dorosłych lub innych form pomocy określonej w ustawie,
d. 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 działań
wynikających z udziału w sieci EURES, w tym koordynowanie sieci EURES na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udzielanie akredytacji do prowadzenia pośrednictwa
pracy sieci EURES, zwanej dalej "akredytacją", przygotowanie, zatwierdzanie,
monitorowanie i ocenę realizacji planów działań sieci EURES oraz sprawozdań z ich
realizacji, a także koordynowanie partnerstw transgranicznych EURES, na terenie działania
tych partnerstw,
e. reprezentowanie publicznych służb zatrudnienia wobec publicznych służb zatrudnienia
innych państw,
f. realizowanie postanowień i koordynowanie działań wynikających z umów
międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie
przepływu pracowników,
g. upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych, o których
mowa w art. 66d;
3. Zapewnianie jednolitości stosowania prawa, w szczególności przez udzielanie wyjaśnień
dotyczących stosowania przepisów ustawy;
4. Sporządzanie i przedkładanie Radzie Ministrów, okresowych sprawozdań z realizacji Krajowego
Planu Działań;
5. Planowanie i realizowanie we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego
zadań w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowanych przez instytucje rynku pracy
wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w zakresie należącym do kompetencji ministra właściwego do spraw
pracy;
6. Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności przez:
a. prowadzenie badań i analiz rynku pracy oraz upowszechnianie ich wyników, w tym
prowadzenie corocznej analizy dotyczącej oceny funkcjonowania urzędów pracy w celu
poprawy efektywności ich działania;
b. ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy,
c. koordynowanie opracowywania i rekomendowanie standardów kwalifikacji zawodowych
dla zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności,
d. koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modułowych programów szkoleń
zawodowych dla potrzeb rynku pracy,
e. prowadzenie i udostępnianie internetowych baz danych z zakresu rynku pracy, w
szczególności dotyczących ofert pracy, instytucji szkoleniowych, klasyfikacji zawodów i
specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych, modułowych programów szkolenia
zawodowego,
f. inicjowanie, realizowanie i koordynowanie projektów pilotażowych,
g.
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g. upowszechnianie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie oraz
pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia,
h. realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, o którym mowa w art.
69a ust. 1, zwanym dalej "KFS", w szczególności ustalanie, w porozumieniu z Radą Rynku
Pracy, priorytetów, wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania,
i. podejmowanie decyzji w sprawie priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS lub o
przeznaczeniu rezerwy KFS, w przypadku gdy Rada Rynku Pracy nie ustali tych priorytetów
lub nie zdecyduje o przeznaczeniu rezerwy KFS w terminie do dnia 30 czerwca danego roku;
7. Wprowadzanie i rozwijanie w publicznych służbach zatrudnienia systemów teleinformatycznych
zapewniających spójny system obsługi rynku pracy oraz prowadzenie i udostępnianie
internetowej bazy ofert pracy.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego realizuje zadania z zakresu koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, w zakresie
świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności przez:
1. Pełnienie funkcji instytucji łącznikowej;
2. Prowadzenie punktu kontaktowego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia
(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284
z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), służącego do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej
Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie świadczeń dla
bezrobotnych.
Minister właściwy do spraw pracy pełni funkcję koordynatora publicznych służb zatrudnienia.

Podstawa prawna
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020
r. poz. 1409, z późn. zm.) – art. 4 i 5 ;
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