
EURES - EURopean Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia)  

 

Eures jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku 

pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w 

krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz 

Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.  

Sieć EURES wspiera specjalny portal internetowy Komisji Europejskiej 

http://www.eures.europa.eu/, który jest źródłem wiedzy na temat zagadnień związanych z 

poruszaniem się na europejskim rynku pracy. 

Portal umożliwia osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom 

rekrutację pracowników. Użytkownicy portalu mogą skorzystać między innymi z:  

• bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,  

• bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą,  

• bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich.  

EURES realizuje działania obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy wraz z 

doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy we współpracy ze związkami 

zawodowymi i organizacjami pracodawców.   

Usługi EURES polegają na:  

• udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii 

Europejskiej,  

• udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych 

kwalifikacjach zawodowych,  

• inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z 

pracodawcami,  

• informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z 

uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,   

• przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie 

zatrudnienia,  

• informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków 

zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,  

• inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzanie nimi.  

Usługi EURES w Polsce świadczone są przez Doradców EURES i Asystentów EURES 

z wojewódzkich urzędów pracy i Pośredników pracy z powiatowych urzędów pracy, 



natomiast koordynacja udziału polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES i 

rozwój usług EURES należy do Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Więcej informacji na stronach: www.eures.praca.gov.pl oraz www.psz.praca.gov.pl  

 

Ważne strony internetowe: 

EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia www.eures.praca.gov.pl 

Strona główna portalu Europejskich Służb Zatrudnienia http://europa.eu/index_pl.htm 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mps.gov.pl  

Ochotnicze Hufce Pracy www.ohp.pl  

Publiczne Służby Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl 

 
 
Źródło: 
http://www.pupkielce.pl/klient/zatrudnienie_za_granica.html 


