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UWAGA AGENCJE ZATRUDNIENIA! Z dniem 31.08.2017r. upływa termin na
złożenie oświadczenia określającego rodzaj świadczonych usług agencji
zatrudnienia przez podmioty wpisane do KRAZ przed 1 czerwca 2017r.
W dniu 1 czerwca 2017r. nastąpiła znacząca zmiana przepisów regulujących
działalność agencji zatrudnienia, wprowadzona Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017r. o
zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych
ustaw
(Dz.U.2017.962).
W/w ustawa nakłada dodatkowe obowiązki m.in. na podmioty, które zostały wpisane
do Rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przed 1 czerwca 2017r.
Jednym z nich jest obowiązek złożenia marszałkowi województwa właściwemu dla
siedziby podmiotu w terminie do 31 sierpnia 2017r., pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia określającego
jakiego rodzaju usługi agencji zatrudnienia zamierza świadczyć dany podmiot.
Informacja ta jest niezbędna do wymiany dotychczas obowiązujących certyfikatów.
Od dnia 1 czerwca 2017r. wydawane są dwa rodzaje certyfikatów: uprawniający do
świadczenia usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa
personalnego (1 certyfikat) oraz uprawniający do świadczenia usługi pracy
tymczasowej (2 certyfikat). Certyfikaty podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia, które złożą oświadczenia po wskazanym wyżej terminie, tj. 31 sierpnia
2017r., lub nie złożą ich wcale, wygasną z dniem 31 grudnia 2017r.
Podmiot, którego certyfikat wygaśnie z końcem roku 2017 będzie mógł ponownie
ubiegać się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
występując
z
wnioskiem
o
wpis
do
ww.
rejestru.
Wymiana dotychczas obowiązujących certyfikatów nie podlega opłacie i zostanie
dokonana do dnia 31 grudnia 2017r. po złożeniu przez podmiot oświadczenia, o którym
mowa
powyżej.
W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 7 kwietnia
2017r. o zmianie ustawy o pracownikach tymczasowych oraz niektórych innych ustaw,
można wykorzystać aktualnie obowiązujący wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wniosek ten dostępny jest na stronie
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/formularze oraz na stronie WUP w Olsztynie pod
adresem
http://wupolsztyn.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/rejestr-agencji-zatrudnienia/pr
ocedura-ubiegania-sie-o-wpis-do-kraz
Oświadczenie lub wniosek o zmianę danych, o którym mowa powyżej, w wyżej
wskazanym terminie, winien być złożony w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, który prowadzi rejestr
https://wupolsztyn.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/rejestr-agencji-zatrudnienia/aktualnosci/?p_auth=Bxtkn7mf&p_p_id=101_...
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agencji zatrudnienia dla województwa
Marszałka
Województwa

warmińsko-mazurskiego z upoważnienia
Warmińsko-Mazurskiego.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 089 522 79
81.
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