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oferty pracy  
porady 

zawodowe 

szkolenia, kursy 
kwalifikacyjne 

informacje 
lokalne odnośnie 

rynku 

świadczenia 
pieniężne 

ubezpieczenia 
zdrowotne 

wiedzę nt. 
kodeksu pracy, 

obowiązków 
pracownika 

wsparcie w 
poszukiwaniu 

pracy  

Internetowa Osobista 

gdy posiadasz ważny, 

kwalifikowany podpis, lub 

posiadasz profil zaufany 

(EPUAP), możesz 

zarejestrować się w 

urzędzie za pomocą 

Internetu; wizyta w 

placówce konieczna jest 

jedynie w celu odebrania 

wystawionej decyzji  

formularz zgłoszeniowy i 

termin rejestracji można 

uzupełnić za pomocną 

Internetu, jednak w celu jej 

dokonania obowiązkowe 

jest stawienie się w 

placówce osobiście, wraz z 

kompletem dokumentów 

Urzędy Pracy oferują :  Rejestracja w UP :  

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z potwierdzeniem zameldowania  

Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale   

Świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia, zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy 

zarobkowej /umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz wszystkie inne dokumenty 

niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień – oryginały 

Wymagane dokumenty przy rejestracji : 

W przypadku braku informacji w CEIDG - decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczych, 

wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we 

wniosku dnia rozpoczęcia działalności, lub wniosek o zawieszeniu działalności jeżeli nie upłynął okres 

zawieszenia działalności gospodarczej 

Dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba rejestrująca się 

taki dokument posiada 

Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU /dot. osób, które odbyły służbę wojskową 

Osoby niepełnosprawne dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ 

Dokument dodatkowy – legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia - kursy, 

szkolenia, uprawnienia zawodowe, prawo jazdy (oryginały) 

Podstawowe obowiązki zarejestrowanego : 

   osoba bezrobotna ma obowiązek stawiać się do urzędu w wyznaczonym terminie oraz powiadomić o 

wszelkich zmianach zamieszkania, zameldowania, nabyciu praw, zmianie statustu bezrobotnej 

   osoba poszukująca pracy ma obowiązek zgłaszać się do urzędu w wyznaczonym terminie w celu 

potwierdzenia zainteresowania pomocą oraz podejmować zadania z zakresu przygotowania zawodowego 
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