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Rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy można dokonać
w następujących formach:
pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy, za pośrednictwem
formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie praca.gov.pl, wniosku wraz z załącznikami
w postaci elektronicznej i opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Osoba dokonująca rejestracji otrzyma w postaci elektronicznej na konto w praca.gov.pl decyzję
o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku.

prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy, za pośrednictwem formularza
elektronicznego na stronie praca.gov.pl, wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej, bez
podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem
osobistym.
rejestracja osobista tylko w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po telefonicznym umówieniu
daty i godziny wizyty w tym celu - numer telefonu pod którym można ustalić termin rejestracji

- 14 66 46 257
W dalszym ciągu z uwagi na stan epidemii i konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa
sanitarnego zarówno przez klientów, jak również pracowników zachęcamy do korzystania z możliwości
elektronicznej rejestracji.
Szczegółowe informacje jakie dokumenty należy przedłożyć można znaleźć otwierając poniższy link:
https://brzesko.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-iposzukujacego-pracy/dokumenty-potrzebne-do-rejestracji-osoby-bezrobotnej
Aby dokonać rejestracji należy przedstawić te dokumenty, które dotychczas nie były przedkładane w tut.
Urzędzie.
https://brzesko.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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Informacja dla osób powracających z zagranicy
Wróciłeś zza granicy? Są dwie sytuacje:
Pierwsza: Jesteś zarejestrowany za granicą
1. Zarejestruj się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy (elektronicznie
lub wypełniając dokumenty w formie tradycyjnej - KARTA POSZUKUJĄCEGO PRACY (może
zostać przesłana mailem - prosimy o kontakt telefoniczny)
2. Do wniosku o rejestrację załącz dokument U2, który dostałeś w urzędzie pracy za granicą.

3. Jeżeli nie posiadasz dokumentu U2 skontaktuj się z nami pod numerem telefonu
12 428 78 73 (WUP Kraków).
Twój zasiłek będzie wypłacany przez urząd w kraju, w którym się rejestrowałeś. Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie poinformuje właściwy urząd o twojej rejestracji.
Pamiętaj! Posiadasz ubezpieczenie zdrowotne za granicą na podstawie Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Druga: Nie jesteś zarejestrowany za granicą
1. Zarejestruj się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (dołącz dokumenty
potwierdzające pracę za granicą).
2. Po zarejestrowaniu - wyślij przez e-PUAP wniosek o ustalenie prawa do zasiłku
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Wniosek oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdziesz tutaj.
Koniecznie zapoznaj się z informatorem do wniosku dla osób wracających z zagranicy, zanim go
uzupełnisz.
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