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Podmioty gospodarcze zainteresowane podjęciem działalności w charakterze agencji
zatrudnienia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powinny:
1. wypełnić wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia z wyraźnym wskazaniem rodzaju świadczonych usług,
2. dołączyć oświadczenie dla podmiotu występującego o certyfikat/certyfikaty,
3. dostarczyć oryginał (do wglądu) i kserokopię (w celu poświadczenia za zgodność
z oryginałem) dowodu wpłaty za wydanie certyfikatu/certyfikatów, w wysokości
200 zł lub 400zł – w przypadku określenia w pkt. 1 w/w wniosku dwóch rodzajów
świadczonych usług, tj. pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego,
poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej (jednorazowa opłata
wnoszona przez podmiot, ubiegający się o wpis do Krajowego Rejestru Agencji
Zatrudnienia)
Opłatę za wydanie certyfikatu/certyfikatów należy wnieść na następujący rachunek
bankowy:
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 2810-448 Olsztyn
Bank CITI Handlowy 82 1030 1218 0000 0000 9250 5006
z dopiskiem „opłata za wydanie certyfikatu/certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru
agencji zatrudnienia"
UWAGA!!! Zgodnie z art. 18 h ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 ze zmianami) przed
dokonaniem wpisu do rejestru, marszałek województwa może:
1. dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku lub oświadczeniu, o których
mowa w art. 18e ww. ustawy,
2. wezwać podmiot do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów
potwierdzających dane, zawarte we wniosku oraz poświadczające spełnianie
warunków prowadzenia agencji zatrudnienia w celu stwierdzenia, czy podmiot
spełnia warunki prowadzenia działalności agencji zatrudnienia.
Wniosek może zostać złożony do marszałka województwa właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności w formie elektronicznej w przypadku posiadania
podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePuap (za pośrednictwem Systemu
Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz) lub
w wersji papierowej.
Przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG może złożyć wniosek wraz z
oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr
działalności regulowanej.
W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego dokumentację w wersji papierowej
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należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28,
10-448 Olsztyn.
W razie pytania i wątpliwości prosimy dzwonić tel.: 89/522 79 90 lub 89/522 79 81.
Wniosek zawierać musi następujące dane:
1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru;
2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy lokali, w których są
świadczone usługi agencji zatrudnienia, wraz z nazwą gminy, powiatu i
województwa oraz numerem telefonu;
3. oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
4. określenie rodzaju świadczonych usług:

1. pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub
2. pracy tymczasowej

5. numer identyfikacji podatkowej NIP – o ile podmiot posiada taki numer (nie
dotyczy podmiotów zagranicznych);
6. numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – nie dotyczy
podmiotów zagranicznych;
7. adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.
Potwierdzenia dokonania wpisu dokonuje marszałek województwa poprzez wydanie
certyfikatu/certyfikatów o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniającego do
świadczenia usług w charakterze agencji zatrudnienia. Wydanie certyfikatu podlega
opłacie w wysokości 200 zł lub 400zł.
PEŁNOMOCNICTWO:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2016.1827 z póz. zm.), w przypadku powierzenia spraw agencji zatrudnienia
pełnomocnikowi, należy załączyć do wniosku :
1. oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis/kopię;
2. dołączyć oryginał (do wglądu) i kserokopię (w celu potwierdzenia zgodności z
oryginałem) dowodu dokonania opłaty skarbowej za złożenie dokumentu
pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.
UWAGA!
opłatę skarbową za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych
(słownie: siedemnaście 00/100 złotych) należy wnieść:
• gotówkowo, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyn, w kasach Urzędu
Miasta Olsztyn - Ratusz, Plac Jana Pawła II 1 – kasa nr 1,2,3, poniedziałek 8.00 17.00, wtorek – piątek 7.30 - 15.30.
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• bezgotówkowo, na rachunek bankowy – Urząd Miasta Olsztyn, Plac Jana Pawła II
1 - Wydział Podatków i Opłat, PKO Bank Polski SA 63 1020 3541 0000 5002 0290
3227 tytułem „opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa".
WYDANIE DUPLIKATU CERTYFIKATU:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2016.1827 z póz. zm.), wydanie duplikatu certyfikatu na prowadzenie agencji
zatrudnienia wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5 zł.
Zgodnie z powyższym podmiot wnioskujący o wydanie duplikatu wspomnianego
dokumentu powinien złożyć także oryginał (do wglądu) i kserokopię (w celu
potwierdzenia zgodności z oryginałem) dowodu wniesienia opłaty skarbowej za
wystawienie duplikatu certyfikatu w wysokości 5 zł.
Powyższą opłatę należy uiścić:
• gotówkowo, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyn w kasach Urzędu
Miasta Olsztyn - Ratusz, Plac Jana Pawła II 1 – kasa nr 1,2,3, poniedziałek 8.00 17.00, wtorek – piątek 7.30 - 15.30.
• bezgotówkowo, na rachunek bankowy – Urząd Miasta Olsztyn, Plac Jana Pawła II
1 - Wydział Podatków i Opłat, PKO Bank Polski SA 63 1020 3541 0000 5002 0290
3227 tytułem „opłata skarbowa za wystawienie duplikatu certyfikatu".
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH ZAMIERZAJĄCYCH
ŚWIADCZYĆ USŁUGI NA TERENIE RP
Zgodnie z art. 18 c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przedsiębiorcy zagraniczni z państwa
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, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem
działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i/lub poradnictwa
zawodowego na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć te usługi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej NIE MUSZĄ POSIADAĆ wpisu do Rejestru
Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia.
Zgodnie z art.18 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, przedsiębiorcy zagraniczni z państwa 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,
posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie
pracy tymczasowej na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć te
usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej PODLEGAJĄ WPISOWI do Rejestru
Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia.
INFORMACJA DLA AGENCJI ZATRUDNIENIA, WNIOSKUJĄCYCH O WYKREŚLENIE
Z REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA
Na podstawie art.18m pkt 1 cytowanej ustawy marszałek województwa wykreśla, w
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drodze decyzji administracyjnej, podmiot wpisany do Rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia, w przypadku pisemnego wniosku podmiotu.
Wniosek o wykreślenie może być złożony w formie elektronicznej w przypadku
posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePuap (za pośrednictwem
Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz) lub papierowo przesłany na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 28.
Na podstawie art.1 ust.1, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2016.1827 z póz. zm.) wykreślenie przez marszałka województwa agencji
zatrudnienia z KRAZ, na wniosek podmiotu, podlega opłacie skarbowej w wysokości
10,00 zł.
Do wniosku w sprawie wykreślenia podmiotu z Rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia należy dołączyć oryginał (do wglądu) i kserokopię (w celu
potwierdzenia za zgodność z oryginałem) dowodu wniesienia opłaty skarbowej w
wysokości 10,00 zł. za wydaną decyzję administracyjną .
Opłatę należy wnieść :
• gotówkowo, w kasach Urzędu Miasta Olsztyn - Ratusz, Plac Jana Pawła II 1 – kasa
nr 1,2,3, poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek – piątek 7.30 - 15.30
• bezgotówkowo, na rachunek bankowy – Urząd Miasta Olsztyn, Plac Jana Pawła II
1 - Wydział Podatków i Opłat, PKO Bank Polski SA 63 1020 3541 0000 5002 0290
3227 tytułem „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej".
W razie pytania i wątpliwości prosimy dzwonić tel. 89/ 522 79 81 lub 89/522 79 90.
Druki wniosków, informacji sprawozdawczej oraz zawiadomień znajdują się na stronie
internetowej pod adresem http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/formularze
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