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1.

Uwaga ogólna
2.

Treść uwagi (propozycja zmian)

Należy doprecyzować rejestrację
z zapisu ustawy art. 33 ust. 2 pkt
2d , który wyłącza możliwość
rejestracji bezrobotnego
jednocześnie w tym samym
urzędzie pracy jako osoby
poszukującej pracy, a daje
możliwość przy tym samym
statusie bezrobotnego rejestracji
jako poszukującego w innym
urzędzie.
Konieczność dostosowania
uregulowań prawnych,
dotyczących kwestii
zameldowania czasowego osoby
bezrobotnej, przy jednoczesnym
posiadaniu zameldowania

Uzasadnienie uwagi

Obecny zapis sprawia urzędom
dużo kłopotów, ponieważ
zdarzenia, które wprowadzi
jeden z urzędów w Polsce np.
rejestracja jako poszukującego
pracy, blokuje często
wprowadzanie zdarzeń dla tej
samej osoby w innym urzędzie
jako bezrobotnego.
Opisana sytuacja zgodnie z
obecnie obowiązującymi
przepisami powinna skutkować
utratą statusu osoby bezrobotnej
i koniecznością ponownej
rejestracji od dnia ponownego

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

Uwaga ogólna

3.

§ 2 ust. 1 pkt.2

4.

stałego na terenie działania
innego urzędu pracy, w sytuacji,
gdy okres zameldowania
czasowego kończy się w dniu
wolnym od pracy i w związku z
zaistniałym faktem pojawia się
przerwa w zameldowaniu
czasowym.
Osoby transferujące zasiłek nie
zgłaszają się do wojewódzkich
urzędów pracy, tylko w
zdecydowanej większości do
powiatowych urzędów pracy.
Można się zastanowić nad
wydłużeniem czasu (obecnie 7
dni) na zgłoszenie się do
rejestracji osoby transferującej
zasiłek z zagranicy, np.
bezrobotny na rejestrację w
innym powiatowy urzędzie pracy
ma 14 dni a na powrót z
zagranicy 7 dni.
Propozycja zapisu: Składa
wniosek o dokonanie rejestracji
w systemie teleinformatycznym
umożliwiającym wnoszenie
wniosków w postaci
elektronicznej za pośrednictwem
formularza elektronicznego.

zameldowania czasowego.

Ułatwienie rejestracji dla osób
powracających z zagranicy.

Brak wymienionego
sformułowania sugeruje, że
każdy wniosek (zwykłe pismo) w
formie elektronicznej może być
traktowane jak wniosek o
rejestrację. Dedykowany
formularz wymusza
zastosowanie się do przepisów
rozporządzenia i podanie danych
oraz załączenie dokumentów
wymaganych do rejestracji. Brak
formularza zrodzi konieczność
wyjaśniania spraw i długotrwałej
obustronnej korespondencji z
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5.

§ 3 ust.1 i § 4 ust.
1

Dodanie sformułowania: Dzień
przekazania danych przed
zgłoszeniem do urzędu pracy nie
jest datą rejestracji.

§ 4 ust. 2

Po uzyskaniu od osoby
pobierającej zasiłek dla
bezrobotnych z innego państwa
danych, o których mowa w § 5
ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 4–22,
numeru PESEL, o ile posiada, a
także informacji o statusie, o
którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt
2 lit. a–g i lit. j–l oraz pkt 3 i 4
ustawy, wojewódzki urząd pracy
niezwłocznie przekazuje te dane
do właściwego powiatowego
urzędu pracy w terminie 7 dni.
Konieczność wprowadzenia
zmian na portalu
www.praca.gov.pl

6.

§ 5 ust. 4

7.

§ 5 ust. 5 pkt. 9
8.

9.

§ 8 ust. 7

Propozycja zapisu: adres
zameldowania na pobyt stały lub
czasowy, adres zamieszkania
oraz adres do korespondencji a
także adres poczty elektronicznej
lub numer telefonu lub inne dane
kontaktowe jeżeli posiada.

Proponujemy, aby powiatowy
urząd pracy po poinformowaniu

klientem w celu uzupełniania
wniosku.
Data rejestracji jest istotna,
zwłaszcza dla bezrobotnych z
prawem do zasiłku, którym to
prawo przysługuje od dnia
rejestracji.
Zmiana ma na celu usprawnienie
wymiany informacji pomiędzy
jednostkami.

Wraz z brakiem możliwości
skanowania dowodów
osobistych należy dokonać
zmiany na portalu
www.praca.gov.pl, tak by system
nie wymagał skanowania
dowodu osobistego od klientów.
Adres zameldowania nie zawsze
jest równoznaczny z adresem
zamieszkania.

W wielu przypadkach osoby nie
są zainteresowane otrzymaniem
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§ 10 ust. 3

10.

osoby zarejestrowanej o
możliwości otrzymania kopii lub
wydruku złożonego przez nią
oświadczenia oraz wydruku
danych z karty rejestracyjnej
przekazywał ww. dokumenty,
jeżeli osoba wyrazi chęć ich
otrzymania.
Doprecyzowanie zapisu

tych dokumentów. Powyższy
zapis wpłynąłby na oszczędności
papieru, a także na poprawę
ochrony danych osobowych (nie
będą wyrzucane do kosza).

W przypadku osób, które
jednocześnie posiadają
zameldowanie stałe w
miejscowości X oraz
zameldowanie tymczasowe w
miejscowości Y, decyduje data
zgłoszenia zmiany miejsca
zamieszkania, a nie data zmiany
miejsca zameldowania, gdyż nie
dochodzi do zmiany miejsca
zameldowania. Podobnie w
przypadku osób bez meldunku –
decyduje data zgłoszenia miejsca
pobytu (zamieszkania) a nie data
zameldowania
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