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Jakie dokumenty będą Ci potrzebne do rejestracji w Urzędzie pracy aby zarejestrować
się jako osoba bezrobotna?

  

    

* dowód osobisty lub inny dokument z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem
PESEL lub decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego (jeżeli miało to miejsce);
 * dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń,
wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy powinny być wypełnione zgodnie z wymogami
kodeksu pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej
świadectwo pracy);
 * jeśli byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powinieneś przedłożyć
zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) oraz w
przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenie określające podstawę wymiaru
tych zasiłków;
 * zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku
chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu
zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia
pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia,
 * świadectwo zwolnienia z zakładu karnego;
 * zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym;
 * dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument
osoba posiada);
 * orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień
niepełnosprawności);
 * zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej (dotyczy osób będących właścicielami,
posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej);
 * decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu
społecznemu rolników (w przypadku domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni
użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe);
 * wszystkie decyzje o likwidacji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o
okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;
 * książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn);
 * decyzje lub zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty;
 * aktualna decyzja o wysokości renty, jeżeli pobierasz rentę rodzinną;
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 * zaświadczenie o okresie i podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz
Pracy w poszczególnych miesiącach (w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy
agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług lub współpracy przy
wykonywaniu tych umów);
 * decyzję lub zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty i orzeczenie o zdolności do
pracy (dotyczy osób rejestrujących się po utracie prawa do renty);
 * jeśli pobierałeś świadczenie z ośrodka pomocy społecznej: zasiłek stały, świadczenie
pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
powinieneś okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego
świadczenia;
 * oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
(w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny powinieneś posiadać
ich numery PESEL, w przypadku dzieci powinieneś posiadać ich skrócone akty urodzenia);
 * NIP nadany przez urząd skarbowy;
 * wypełniona karta rejestracyjna.

Przydatne informacje

 W przypadku, gdy byłeś już zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja
polega na wprowadzeniu do rejestru Twoich nowych danych lub aktualizacji istniejących.

 Rejestracja nie zostanie dokonana w przypadku, gdy nie przedłożysz ww. dokumentów lub
odmówisz złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
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