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Jak sie zarejestrowac w powiatowym urzedzie pracy jako osoba bezrobotna?

Jak się zarejestrować w powiatowym
urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?
Departament Rynku Pracy MRPiPS Data publikacji: 28.04.2014 Data modyfikacji:
29.03.2017
Jeżeli chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna, to możesz:
1. zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce
zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie posiadasz żadnego
zameldowania – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania
przebywasz;
albo
2. skorzystać z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy,
który jest adresowany do wszystkich osób mających dostęp do Internetu.
Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba
bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie praca.gov.pl,
przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na
wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz
osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych
Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy
niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby
rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W sytuacji, gdy nie stawisz się w
wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu
teleinformatycznego urzędu pracy;
Powyższa procedura umożliwi Ci wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji, w
na celu przede wszystkim zaoszczędzenia czasu, jaki spędzisz w urzędzie pracy,
oczekując na rejestrację.
Status osoby bezrobotnej nabędziesz z dniem, w którym zgłosisz się do
powiatowego urzędu pracy, poświadczysz własnoręcznym podpisem przekazane
dane i złożysz, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie
o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami
zachowania statusu bezrobotnego;
albo
3. skorzystać z w pełni elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy. Rejestracja
polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w
postaci elektronicznej dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, załączeniu do
wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu
wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do
właściwego powiatowego urzędu pracy.
https://bartoszyce.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/jak-sie-zarejes...
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Status osoby bezrobotnej nabędziesz z dniem złożenia wniosku za
pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i
załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o
prawdziwości przekazanych danych, oraz o zapoznaniu się z warunkami
zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie akceptowanych, bezpiecznych
podpisów.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) – art. 33 ust. 1 i 2;
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w
sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012 r. poz.
1299).
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