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Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej – jest
działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) i wymaga wpisu do rejestru agencji
zatrudnienia.
Dokumentem potwierdzającym wpis do ww. rejestru jest – wydawany przez marszałka
województwa - certyfikat. Uprawnienie do świadczenia pracy tymczasowej wymaga
osobnego certyfikatu. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków
województw i publikowany w internecie na stronie:
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do
weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia.
Zobacz jak wygląda procedura.
Na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia znajdziesz informacje dotyczące
agencji zatrudnienia z UE/EOG.
Procedurę dokonywania rejestracji określają przepisy art. 18e ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wniosek o wpis do rejestru składa się
marszałkowi województwa, właściwemu dla siedziby podmiotu (w praktyce do
właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Wraz z wnioskiem należy dołączyć
oświadczenie o treści podanej w art. 18e ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz dowód dokonania opłaty w wysokości 200 zł na rachunek
samorządu województwa.
Wzór wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia określony został: rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów
dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. poz. 1064)
Zgodnie z art. 18c ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie wymaga wpisu do rejestru agencji
zatrudnienia świadczenie usług z zakresu agencji zatrudnienia przez przedsiębiorców
zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem
działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa
zawodowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw
niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą
korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te
państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć
te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ww. przedsiębiorcy zagraniczni, przed rozpoczęciem działalności w zakresie
pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do złożenia marszałkowi
województwa, właściwemu dla miejsca świadczenia usług, zawiadomienia, na zasadach
https://wuptorun.praca.gov.pl/faq/faq/?p_auth=5bQmJWrL&p_p_id=101_INSTANCE_ae99VMjvKWBJ&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p...
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określonych w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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