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Jak zarejestrować się  
w Urzędzie Pracy? 
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Internetowa rezerwacja terminu rejestracji w powiatowym urzędzie 

pracy (prerejestracja) 

 

Istnieje możliwość uprzedniego przekazania do właściwego urzędu pracy 

wymaganych danych, za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który 

dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. Wówczas urząd pracy wyznacza termin 

stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu 

dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania 

rejestracji. W sytuacji, gdy osoba chcąca zarejestrować się jako bezrobotny nie stawi 

się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte  

z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia. 

Ta procedura umożliwia osobie chcącej się zarejestrować wcześniejszą rezerwację 

terminu rejestracji, co ma na celu przede wszystkim zaoszczędzenie czasu, jaki osoby 

bezrobotne spędzają w urzędzie pracy, oczekując na rejestrację. 

 

Pamiętaj! 

 

Status osoby bezrobotnej nabywa się z dniem, w którym osoba zgłosi się do 

powiatowego urzędu pracy, poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane dane i 

złoży, 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. 

 

Prerejestracja w trakcie epidemii - przepisy czasowe 

 

Nowe rozporządzenie określa szczególny sposób działania związane z prerejestracją 

osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Działania te będą miały charakter 

czasowy, czyli znajdą zastosowanie tylko podczas trwania epidemii, która zawiesiła 

lub znacząco ograniczyła działania powiatowych urzędów pracy. 

Po wyznaczeniu wizyty w urzędzie za pomocą systemu praca.gov.pl (tzw. 

„prerejestracja”), zamiast osobistej wizyty w urzędzie, osoba ubiegająca się o nabycie 

statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy odbędzie rozmowę telefoniczną  

z pracownikiem urzędu, który potwierdzi dane z elektronicznie przesłanego wniosku, 

który nie został potwierdzony profilem zaufanym ePUAP czy kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

W trakcie rozmowy będzie istniała możliwość wyjaśnienia wątpliwości związanych  

z rejestracją, wypełnianiem elektronicznego wniosku, czy kwestią obowiązkowych 

załączników. 

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy będzie odbywać się na podstawie danych 

zawartych w formularzu prerejestracji, dokumentów do niego załączonych, danych 

http://www.praca.gov.pl/
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dostępnych w rejestrach oraz danych, jakie zostaną przekazane pracownikowi urzędu 

podczas rozmowy telefonicznej. 

Przy prerejestracji w okresie epidemii status osoby bezrobotnej lub osoby 

poszukującej pracy będzie przyznawany od dnia przeprowadzenia rozmowy 

telefonicznej z pracownikiem powiatowego urzędu pracy. 

Z tego rozwiązania będą mogły również skorzystać osoby, które złożyły 

formularz jeszcze przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Wtedy w przypadku 

braku niezbędnej do ustalenia statusu dokumentacji, osoby te zostaną wezwane do 

ich uzupełnienia. 

 

Grodzki Urząd Pracy 

Rejestracja osobista 

(012) 686 80 53 lub 686 80 59 

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje 

pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji 

następujące dane: 

1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć; 

2. obywatelstwo albo obywatelstwa; 

3. numer PESEL; 

4. imiona rodziców; 

5. datę i miejsce urodzenia; 

6. nazwisko rodowe; 

7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w 

rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy; 

8. liczbę dzieci na utrzymaniu; 

9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji; 

10. wykształcenie; 

11. ukończone szkoły; 

12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w 

zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu 

odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami 

lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy; 

13. poziom znajomości języków obcych; 

14. posiadane uprawnienia zawodowe; 

15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy; 

16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska, 

wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy; 

17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; 

18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o 

których mowa w ustawie; 
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19. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków 

służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie 

koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych; 

20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie 

podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

22. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada. 

 

Źródło: 

www.zielonalinia.gov.pl 

 


