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I WstepRozdzial

Portal jest modułem informacyjnym STOR (System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów) dostępnym

dla  każdego  użytkownika  bez  logowania  za  pomocą  przeglądarki.  Portal  można  rozdzielić  na  cztery

obszary:

· Część wspólna – w tym główne okno aplikacji, z którego można dostać się do poszczególnych

rejestrów,  wyszukiwarka,  która  zwraca  wyniki  wyszukiwania  ze  wszystkich  rejestrów  oraz

część informacyjna dotycząca systemu STOR oraz pracy z rejestrami.

· Rejestr  Instytucji  Szkoleniowych  (RIS)  –  funkcjonalność  rejestru  dedykowana  dla

Użytkowników bez  logowania,  w  tym m.in.  przegląd  rejestru  z  wyszukiwarką  zaawansowaną

oraz część informacyjna dotycząca RIS

· Rejestr  Podmiotów  Prowadzących  Agencje  Zatrudnienia  (KRAZ)  –  funkcjonalność  rejestru

dedykowana dla Użytkowników bez logowania, w tym m.in.  przegląd rejestru z wyszukiwarką

zaawansowaną oraz część informacyjna dotycząca KRAZ.

· Rejestr  akredytacji  EURES - Rejestr  Podmiotów Akredytowanych do prowadzenia  na terenie

RP  pośrednictwa  pracy  w  ramach  sieci  EURES  (RPA  EURES)  –  funkcjonalność  rejestru

dedykowana dla Użytkowników bez logowania, w tym m.in.  przegląd rejestru z wyszukiwarką

zaawansowaną.

1.1 STOR - strona glówna

Ponizej zostala przedstawiona strona glówna portalu STOR
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 Logo systemu STOR – powtarzalne na kazdym oknie systemu.

 Menu bezposredniego dostepu do funkcji rejestrów - menu umozliwia z kazdego miejsca Portalu
szybkie przejscie do strony glównej kazdego z rejestrów.

 Panele („kafelki”) z odnosnikami do funkcjonalnosci dedykowanych dla poszczególnych
rejestrów (Rejestru Instytucji Szkoleniowych, Rejestru Podmiotów Prowadzacych Agencje Zatrudnienia
oraz Rejestru Podmiotów Akredytowanych do prowadzenia na terenie RP posrednictwa pracy w
ramach sieci EURES).

 Wyszukiwarka prosta – sekcja umozliwia uruchomienie wyszukiwania podmiotów we wszystkich
rejestrach jednoczesnie wedlug kryteriów.

 Liczba wejsc na strone – element staly w kazdym oknie Portalu, prezentuje informacje o liczbie
wywolan strony.

 Panel szybkiego dostepu do informacji (stopka strony) – staly element na wszystkich stronach
portalu. Zestaw odnosników do informacji w sekcji zmienia sie w zaleznosci od tego, czy poruszamy
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sie po obszarze wspólnym czy obszarze poszczególnych rejestrów. Kazdorazowo zestaw informacji
dopasowuje sie do kontekstu rejestru lub czesci wspólnej rejestrów.

1.2 Wyszukiwarka prosta

Aby wyszukac informacji o podmiocie nalezy skorzystac z wyszukiwarki prostej znajdujacej sie
na stronie glównej. Mozna równiez przejsc do odpowiedniego rejestru, jednak wyszukiwarka
znajdujaca sie na stronie glównej pozwala na znalezienie podmiotów we wszystkich rejestrach
jednoczesnie.

Wyszukiwarka prosta – sekcja umożliwia uruchomienie wyszukiwania podmiotów we wszystkich

rejestrach jednocześnie według kryteriów: 

- Nazwa podmiotu – nazwa podmiotu (siedziby głównej)

- Numer w rejestrze – numer identyfikacyjny w rejestrze

- Miejsce siedziby – miejscowość, powiat lub województwo siedziby podmiotu

- Numer NIP – numer NIP podmiotu

- Numer REGON – numer REGON podmiotu

UWAGA: Ze względu na dotychczasowy brak wymagalności numeru REGON w strukturach KRAZ,

może się zdarzyć, że wyszukiwana po nr REGON instytucja, która rzeczywiście jest w Rejestrze

Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia nie zostanie odnaleziona. 

 Po wpisaniu odpowiednich kryteriów należy wybrać przycisk <szukaj>

System wyswietla liste przegladu rejestrów uwzgledniajac wybrana kategorie:
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Lista zawiera informacje o rodzaju rejestru, nazwie podmiotu, numerze w rejestrze, dacie wpisu,
adresie siedziby oraz danych kontaktowych podmiotu.

1.3 Panel szybkiedo dostepu do informacji

Panel szybkiego dostępu do informacji (stopka strony) – stały element na wszystkich stronach portalu.

Zestaw odnośników do informacji w sekcji zmienia się w zależności od tego, czy poruszamy się po

obszarze wspólnym czy obszarze poszczególnych rejestrów. Każdorazowo zestaw informacji

dopasowuje się do kontekstu rejestru lub części wspólnej rejestrów.
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Panel szybkiego dostępu do informacji

Na panelu części wspólnej znajdują się odnośniki do następujących informacji:

a) O systemie STOR - wybierając tą opcję użytkownik ma możliwość zapoznania się z ogólną

informacją o systemie teleinformatycznym STOR;

b) Podstawy prawne rejestrów – po wybraniu tej opcji użytkownik zostanie przekierowany do strony, na

której wymienione są podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania rejestrów 

c) Jednostki prowadzące rejestry – wybór tego odnośnika spowoduje otwarcie okna, na którym

wymienione są wszystkie Jednostki prowadzące rejestry wchodzące w skład STOR wraz z danymi

adresowymi i kontaktowymi. Użytkownik ma również możliwość przejścia na stronę wybranego

urzędu za pomocą udostępnionego linka;

d) Zasady składania wniosków – wybierając tą opcję obywatel lub przedsiębiorca będzie miał

możliwość zapoznania się z ogólnymi zasadami wnoszenia wniosków w systemie STOR oraz z

zasadami składania wniosków do poszczególnych rejestrów. Może także przejść od razu do

złożenia wybranego wniosku elektronicznego;

e) Formularze wniosków – po wybraniu tej opcji użytkownik zostanie przekierowany do strony, na

której dostępne są formularze wszystkich wniosków, jakie podmiot może złożyć w systemie STOR

do poszczególnych rejestrów. Formularze są nieedytowalnymi plikami (pdf), które można

przeglądnąć, zapisać lub wydrukować;

f) Statystyki rejestrów – wybór tego odnośnika przeniesie użytkownika do okna, w którym będzie miał

dostęp do wybranych zestawień statystycznych dotyczących poszczególnych rejestrów w zakresie

określonym przez administratora z MPiPS;
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g) Regulamin STOR – dzięki tej opcji użytkownik ma dostęp do regulaminu systemu

teleinformatycznego STOR.

1.4 Sekcja nawigacji

Sekcja nawigacji (tzw. breadcrumb) – pozycja stała w każdym oknie Portalu, która umożliwia

Użytkownikowi określenie lokalizacji na mapie strony oraz powrót do wyższej „gałęzi”.

1.5 Listy

Podstawowym typem okna w aplikacji jest lista:
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Standardowe mechanizmy dostepne dla list:

 w menu znajdujacym sie po lewej stronie listy uzytkownik moze wpisac interesujace go kryteria
wyszukiwania

 sortowanie  umozliwia  posortowanie  elementów  w  danej  kolumnie  zgodnie  z  regula  malejaco/
rosnaco, aby zmienic kolejnosc elementów nalezy kliknac w naglówek kolumny; 

mozna przesortowac liste na podstawie okreslonych wariantów

 funkcja umożliwiająca zmianę liczby wyświetlanych pozycji na 25, 50 oraz 100 

 i   mozliwe  wpisanie  numeru  strony  oraz  przechodzenie  miedzy  kolejnymi  stronami  listy
(przyciski: <nastepna> <poprzednia>)

 na dole strony znajduje sie informacja na temat ilosci znalezionych wyników

 przycisk funkcyjny umozliwiajacy wydruk listy

 przycisk funkcyjny umozliwiajacy eksport listy do pliku XML, CSV lub PDF

1.6 Wybrana kategoria

Po lewej stronie listy wyników wyszukiwania znajduje się lista dostępnych kryteriów, które rozszerzają

możliwości wyszukiwania do danych wspólnych dla podmiotów z wszystkich rejestrów:
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W zaleznosci od typu pola uzytkownik powienien wybrac z listy, wpisac lub uzupelnic w inny sposób
interesujace go kategorie:

 pole do wpisania danych

 pole do wybrania odpowiedniej kategorii z listy (uzytownik moze rozpoczac wpisywanie danych a
system powinien podpowiedziec wyniki)
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 pole z data: nalezy wybrac odpowiednia date z kalendarza

 nalezy kliknac w podane miejsce, system wyswietli okno z pozycjami do wybrania

Po uzupelnieniu odpowiedniej pozycji nalezy zatwierdzic swój wybór przyciskiem <szukaj>. System
odswiezy liste wyników w oparciu o wybrana kategorie.

W menu pod pozycja wybrana kategoria wyswietla sie wszystkie kategorie wybrane przez uzytkownika:

 za pomoca przycisku uzytkownik moze usunac z listy pojedyncza kategorie

 powoduje odswiezenie listy w oparciu o wybrane kategorie

 usuwa wszystkie kategorie wybrane wczesniej przez uzytkownika

1.7 Skladanie wniosków

Na portalu STOR istnieje mozliwosc zloznia róznego rodzaju wniosków

Do Rejestru Instytucji Szkoleniowych:
· RIS-WNI
· RIS-WYK

Do Rejestru Agencji Zatrudnienia:
· KRAZ-AKT
· KRAZ-IDZ
· KRAZ-WNI
· KRAZ-WYK
· KRAZ-ZPZ
· KRAZ-ZWD
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· KRAZ-ZZD

Do Rejestru Agredytacji EURES:
· EURES-WNI
· EURES-WYK

Po wybraniu odpowiedniego wniosku system przenosi uzytkownika do modułu praca.gov.pl
Oprogramowania SyriuszStd w celu wypełnienia i złożenia wybranego wniosku:

- nalezy zapoznac sie z regulaminem korzystania z praca.gov.pl. Nastepnie wpisac adresata wniosku
lub wybrac go z listy.

Po wybraniu odpowiedniego adresata wniosku nalezy wybrac przycisk 

System wyswietla dokument w trybie edycji:
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Uzytkownik powinien poprawnie wypelnic wszystkie informacje zawarte we wniosku.

Przydatne informacje:

Pola wymagane sa oznaczone i dodatkowo podswietlone na czerwono.

Na kazdym etapie kreatora istnieje mozliwosc uzycia przycisków funkcyjnych:

 anuluje wprowadzanie danych, system przechodzi do poprzedniego okna kreatora

 zapisuje formularz do pliku

 pozwala wydrukowac dokument

 wysylka wniosku - dokument moze byc wyslany tylko wtedy, gdy jest uzupeniony prawidlowo
oraz wszystkie wymagane przez system dane sa uzupelnione

Po prawidlowym wypelnieniu calego formularza nalezy wybrac .

Po wybraniu opcji wyslania dokumentu system przechodzi do kolejnego kroku, w którym istneje
mozliwosc dodania zalaczników:
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 za pomoca przycisku uzytkownik moze dodac zalaczniki do wysylanego wniosku

 na kazdym kroku kreatora uztkownik moze przerwac wprowadzanie danych 

 istnieje mozliwosc zapisu wprowadzanych danych

 przycisk ten powoduje przejscie do poprzedniego kroku kreatora

 powoduje przejscie do kolejnego kroku kreatora

Po dodaniu zalacznika i wybraniu opcji <dalej> system przechodzi do kolejnego kroku, którym jest
weryfikacja konta:
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Nalezy uzupelnic numer PESEL lub podac numer innego dokumentu tozsamosci i wybrac opcje 

 by przejsc do kolejnego kroku.

 uzytkownik ma mozliwosc wyboru kontaktu z adresatem 
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 wysylka dokumentu za pomoca podpisu bezpiecznym podpisem elektronicznym

 wysylka dokumentu za pomoca podpisu profilem zaufanym ePUAP

 wysylka wniosku bez podpisu

Po prawidlowym wyslaniu dokumentu system wyswietla informacje:

Uzytkownik moze wydrukowac wyslany dokument lub powrócic do panelu ogólnego wybierajac opcje
<zakoncz>.

II Rejestr Instytucji SzkoleniowychRozdzial

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest baza danych, która zawiera informacje o kilkunastu
tysiacach instytucji szkoleniowych oraz na temat oferty, jaka przedstawiaja.
Dla instytucji RIS stanowi narzedzie reklamy oferowanych przez nie uslug. Pracownikom oraz klientom
urzedów pracy rejestr instytucji szkoleniowych pomaga zorientowac sie w ofercie szkoleniowej oraz
dokonac racjonalnego wyboru.

Wpis do rejestru wymagany jest od:
- instytucji szkoleniowych, które ubiegaja sie o uzyskanie zlecenia z urzedu pracy na realizacje szkolen
dla osób bezrobotnych i poszukujacych pracy, które sa finansowane ze srodków publicznych;
- instytucji przeprowadzajacych egzaminy na zakonczenie przyuczenia do pracy doroslych w ramach
realizowanego we wspólpracy z urzedem pracy przygotowania zawodowego doroslych.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych zawiera miedzy innymi:
- dane teleadresowe instytucji szkoleniowej i informacje o formie organizacyjnej instytucji,
- informacje o posiadaniu certifikatu jakosci uslug,
- opis tematyki szkolen oraz przygotowania zawodowego doroslych,
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- charakterystyke zaplecza dydaktycznego i kadry,
- orientacyjne ceny kursów,
- posiadane doswiadczenie w szkoleniu bezrobotnych i przygotowaniu zawodowym doroslych.

Poszczególne funkcje Rejestru Instytucji Szkoleniowych zostaly opisane w dalszej czesci podrecznika.

2.1 Instytucje szkoleniowe

Istnieje mozliwosc przegladu danych instytucji szkoleniowych znajdujacych sie w rejestrze.
Aby zobaczyc liste instytucji szkoleniowych nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr Instytucji
Szkoleniowych a nastepnie Instytucje szkoleniowe:
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2.1.1 Przegladaj rejestr RIS

Po wybraniu opcji Przegladaj rejestr RIS system otworzy strone z lista instytucji szkoleniowych, które
znajduja sie w rejestrze:
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Dane o podmiotach prezentowane na liscie:
- nazwa instytucji,
- numer w rejestrze,
- data wpisu do rejestru,
- adres siedziby podmiotu,
- dane kontaktowe.

Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy system wyswietli okno zawierajace szczególy instytucji
szkoleniowej:
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Informacje mozna wydrukowac, eksportowac do pliku, istnieje mozliwosc wydrukowania aktualnego
wpisu do RIS.

2.2 Skladanie wniosków

Istnieje mozliwosc zlozenia wniosku do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Aby to zrobic nalezy na
stronie glównej wybrac Rejestr Instytucji Szkoleniowych a nastepnie Skladanie wniosków.
Uzytkownik moze w tym miejscu równiez przeczytac informacje o zasadach skladania wniosków. 
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2.2.1 Zasady skladania wniosków

By przeczytac o zasadach skladania wniosków nalezy wybrac opcje:
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System otwiera strone zawierajaca nastepujace informacje:
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 uzytkownik moze zapoznac sie z informacjami na temat zasad skladania wniosków

 moze pobrac instrukcje skladania wniosku

 z tej pozycji istnieje równiez mozliwosc zlozenia wniosku w formie elektronicznej

2.2.2 Zlóz wniosek

Aby zlozyc wniosek w formie elektronicznej nalezy wybrac jedna z ponizszych pozycji:
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W tym miejscu istnieje mozliwosc zlozenia wniosku do Rejestru Instytucji Szkoleniowych:
- o wpis,
- o modyfikacje danych w rejestrze,
- o korekte blednie wprowadzonych danych,
- o kontynuacje dzialalnosci,
- o wykreslenie.

Zlóz wniosek:

Jesli uzytkownik wybierze wniosek:
- o modyfikacje danych w rejestrze,
- o korekte blednie wprowadzonych danych,
- o kontynuacje dzialalnosci,
- o wykreslenie
system wyswietli okno:

jesli podmiot widnieje juz w rejestrze moze inicjowac wniosek swoimi danymi. Mozna równiez pominac
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ten krok kreatora.

By w prawidlowy sposób wyslac wniosek nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami opisanymi w
rodziale Skladanie wniosków.

2.3 Formularze do pobrania

Istnieje mozliwosc pobrania formularza, by go wydrukowac, wypelnic i zlozyc w formie papierowej w
odpowiednim urzedzie.
Aby pobrac dokument nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr Instytucji Szkoleniowych a nastepnie
Formularze do pobrania:

2.3.1 Formularz wniosku

Po wybraniu odpowiedniej opcji:
- formularz wniosku o wpis lub aktualizacje danych
lub
- formularz wniosku o wykreslenie
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system wyswietla okno dialogowe, by uzytkownik mial mozliwosc otwarcia lub zapisania pliku PDF:

Nalezy wybrac odpowiednia opcje (otworzyc lub zapisac plik) i zatwierdzic OK. System otworzy plik w
formacie PDF:
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2.4 Akty prawne

Aby sprawdzic akty prawne rejestru instytucji szkoleniowych nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr
Instytucji Szkoleniowych a nastepnie Akty prawne:
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2.4.1 Zobacz podstawy prawne RIS

Po wybraniu opcji Akty prawne, system wyswietla podstawy prawne rejestru RIS:
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 na stronie znajduja sie równiez odnosniki do aktów prawnych

2.5 Szkolenia i PZD

Aby zobaczyc liste szkolen oraz liste przygotowania zawodowego doroslych realizowanych przez
instytucje szkoleniowe nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr Instytucji Szkoleniowych a nastepnie
Szkolenia i PZD:
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2.5.1 Przegladaj liste szkolen

Po wybraniu odpowiedniej opcji z menu:
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System wyswietla liste tematyk szkolen realizowanych przez instytucje szkoleniowe:

Lista zawiera nastepujace dane:
- nazwe szkolenia,
- kod obszaru,
- cene szkolenia,
- liczbe godzin,
- miejsce szkolenia,
- nazwe instytucji,
- informacje, czy szkolenie zakonczone jest egzaminem,
- informacje, czy szkolenie jest finansowane ze srodków EFS.
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Po wybraniu jednej pozycji z listy system wyswietla szczególy szkolenia w nowym oknie:

2.5.2 Przegladaj liste tematyk PZD

Po wybraniu odpowiedniej opcji z menu:

Sysytem wyswietla liste tematyk Przygotowania Zawodowego Doroslych realizowanych przez instytucje
szkoleniowe:
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Lista zawiera nastepujace dane:
- nazwe programu PZD,
- forme PZD,
- kod obszaru,
- liczbe godzin, 
- miejsce PZD,
- nazwe instytucji,
- czy PZD zakonczone bedzie egzaminem.

Po wybraniu jednej pozycji z listy system wyswietla szczególy przygotowania zawodowego doroslych:
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2.6 Jednostki prowadzace rejestr

Aby zobaczyc dane jednostek prowadzacych rejestr nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr Instytucji
Szkoleniowych a nastepnie Jednostki prowadzace rejstr:

2.6.1 Przegladaj dane kontaktowe Wojewódzkich Urzedów Pracy

Po wybraniu opcji Jednostki prowadzace rejestr system wyswietli liste zawierajaca dane kontaktowe
Wojewódzkich Urzedów Pracy:
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 istnieje mozliwosc wydrukowania powyzszej listy za pomoca przycisku funkcyjnego

III Rejestr Podmiotów Prowadzacych Agencje
Zatrudnienia

Rozdzial

Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje o agencjach zatrudnienia. Warunkiem
prowadzenia dzialalnosci przez agencje zatrudnienia jest uzyskanie wpisu do rejestru.
Wniosek o wpis skladany jest do marszalka województwa wlasciwego ze wzgledu na miejsce
prowadzenia dzialalnosci.

Rejestr agencji zatrudnienia zawiera:
- oznaczenie podmiotu,
- adres zamieszkania lub siedzyby podmiotu,
- forme prawna prowadzonej dzialalnosci,
- numer wpisu do rejestru przedsiebiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym,
- informacje o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej,
- dane kontaktowe podmiotu.



Rejestr Podmiotów Prowadzacych Agencje ZatrudnieniaWyszukiwanie ofert w CBOP

34

Poszczególne funkcje Rejestru Agencji Zatrudnienia zostaly opisane w dalszej czesci podrecznika.

3.1 Agencje zatrudnienia

Istnieje mozliwosc przegladu danych agencji zatrudnienia znajdujacych sie w rejestrze.
Aby zobaczyc liste danych agencji zatrudnienia nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr Agencji
Zatrudnienia a nastepnie Agencje zatrudnienia:
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3.1.1 Przegladaj rejestr KRAZ

Po wybraniu opcji Przegladaj rejestr KRAZ system otworzy strone z lista agencji zatrudnienia, które
znajduja sie w rejestrze:
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Dane o podmiotach prezentowane na liscie:
- nazwa agencji
- numer w rejestrze
- adres siedziby
- dane kontaktowe
- data wpisu do rejestru
- informacja, czy agencja jest zawieszona

Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy system wyswietli okno zawierajace szczególowe informacje o
podmiocie:
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Informacje mozna wydrukowac lub eksportowac do pliku.

3.2 Skladanie wniosków

Istnieje mozliwosc zlozenia wniosku do Rejestru Agencji Zatrudnienia. Aby to zrobic nalezy na stronie
glównej wybrac Rejestr Agencji Zatrudnienia a nastepnie Skladanie wniosków.
Uzytkownik moze w tym miejscu równiez przeczytac informacje o zasadach skladania wniosków. 
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3.2.1 Zasady skladania wniosków

By przeczytac o zasadach skladania wniosków nalezy wybrac opcje:
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System otwiera strone zawierajaca nastepujace informacje:
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 uzytkownik moze zapoznac sie z informacjami na temat zasad skladania wniosków

 z tej pozycji istnieje równiez mozliwosc zlozenia wniosku w formie elektronicznej

3.2.2 Zlóz wniosek

Aby zlozyc wniosek w formie elektronicznej nalezy wybrac jedna z ponizszych pozycji:
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w tym miejscu istnieje mozliwosc zlozenia wniosku do Rejestru Agencji Zatrudnienia:
- o wpis,
- o zmiane danych,
- o wykreslenie

Istnieje równiez mozliwosc zlozenia:
- informacji o dzialalnosci agencji zatrudnienia,
- zawiadomienia podmiotu z UE/EOG

Zlóz wniosek:

Jesli uzytkownik wybierze:
- wniosek o zmiane danych,
- wniosek o wykreslenie,
- formularz informacji o dzialalnosci agencji zatrudnienia,
system wyswietli okno:

jesli podmiot widnieje juz w rejestrze moze inicjowac wniosek swoimi danymi. Mozna równiez pominac
ten krok kreatora.

By w prawidlowy sposób wyslac formularz nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami opisanymi w
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rodziale Skladanie wniosków.

3.3 Formularze do pobrania

Istnieje mozliwosc pobrania formularza, by go wydrukowac, wypelnic i zlozyc w formie papierowej w
odpowiednim urzedzie.
Aby pobrac dokument nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr Agencji Zatrudnienia a nastepnie
Formularze do pobrania:

3.3.1 Formularze do pobrania

Po wybraniu odpowiedniej opcji:
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system wyswietla okno dialogowe, by uzytkownik mial mozliwosc otwarcia lub zapisania pliku PDF:

DODAC .PNG

Nalezy wybrac odpowiednia opcje (otworzyc lub zapisac plik) i zatwierdzic OK. System otworzy plik w
formacie PDF:
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3.4 Akty prawne

Aby sprawdzic akty prawne rejestru agencji zatrudnienia nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr
Agencji Zatrudnienia a nastepnie Akty prawne:
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3.4.1 Zobacz podstawy prawne KRAZ

Po wybraniu opcji Akty prawne, system wyswietla linki do podstaw prawnych rejestru KRAZ:

3.5 Poradniki

Aby zapoznac sie z poradnikami nalezy wybrac:
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3.5.1 Poradniki

Na portalu mozna znalezc nastepujace poradniki:

 Poradnik Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej na temat
bezpiecznych wyjazdów do pracy,

 Praca i pobyt w Holandii - link kierujacy uzytkownika na strone odpowiedniego Ministertwa w
Holandii, gdzie mozna znalezc informacje w jezyku polskim,

 Informacje dla pracobiorców oraz agencji posrednictwa pracy kierujacych do pracy na terenie
Wielkiej Brytanii,

 Dokument informujacy o zasadach licencjonowania posredników pracy typu gangmaster w
Wielkiej Brytanii.

Aby zapoznac sie z trescia zamieszczonych poradników nalezy z listy wybrac jeden z nich:
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System otworzy wybrany poradnik/strone internetowa w osobnym oknie.

3.6 Jednostki prowadzace rejestr

Aby zobaczyc dane jednostek prowadzacych rejestr nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr Agencji
Zatrudnienia a nastepnie Jednostki prowadzace rejestr:
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3.6.1 Przegladaj dane kontaktowe Wojewódzkich Urzedów Pracy

Po wybraniu opcji Jednostki prowadzace rejestr system wyswietli liste zawierajaca dane kontaktowe
Wojewódzkich Urzedów Pracy:
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 istnieje mozliwosc wydrukowania powyzszej listy za pomoca przycisku funkcyjnego

IV Rejestr akredytacji EURESRozdzial

Rejestr podmiotów akredytowanych do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posrednictwa
pracy w ramach sieci EURES (Europejskich Sluzb Zatrudnienia) (RPA EURES) jest elektronicznym
rejestrem prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Spolecznej.

Wpis do rejestru uprawnia do prowadzenia na terenie Polski unijnego posrednictwa pracy w ramach
sieci EURES. Jest poprzedzony zawarciem umowy akredytacyjnej pomiedzy podmiotem wnioskujacym
a Ministrem Pracy i Polityki Spolecznej.

Rejestr zawiera informacje o podmiotach akredytowanych do EURES, informacje na temat podstaw
prawnych sieci EURES oraz samego rejestru, jak równiez jednostki prowadzacej rejestr. Zawiara
wykaz wszystkich podmiotów uprawnionych na terenie Polski do prowadzenia posrednictwa pracy w
ramach sieci EURES czyli zarówno podmiotów publicznych uprawnionych ustawowo do prowadzenia
posrednictwa, jak i podmiotów akredytowanych.



Rejestr akredytacji EURESWyszukiwanie ofert w CBOP

50

Poszczególne funkcje Rejestru akredytacji EURES zostaly opisane w dalszej czesci podrecznika.

4.1 Przeglad rejestru

Istnieje mozliwosc przegladu rejestru akredytacji EURES (RPA EURES). Aby miec taka mozliwosc
nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr Akredytacji EURES (RPA EURES) a nastepnie Przeglad
rejestru:
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4.1.1 Przegladaj rejestr RPA EURES

Po wybraniu opcji Przegladaj rejestr RPA EURES system otworzy strone z lista firm, które posiadaja
akredytacje:
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Dane o podmiotach prezentowane na liscie:
- nazwa podmiotu,
- numer akredytacji,
- adres siedziby podmiotu,
- data akredytacji,
- data waznosci akredytacji.

Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy system wyswietli okno zawierajace szczególowe informacje o
podmiocie:
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 powyzsze informacje mozna wydrukowac

 mozna je równiez eksportowac

4.2 Skladanie wniosków

Istnieje mozliwosc zlozenia dokumentów do Rejestru Akredytacji EURES. Aby to zrobic nalezy na
stronie glównej wybrac Rejestr Akredytacji EURES a nastepnie Skladanie wniosków.
Uzytkownik moze w tym miejscu równiez przeczytac informacje o zasadach skladania wniosku o
akredytacje. 
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4.2.1 Zasady skladania wniosku

By przeczytac o zasadach:
- skladania wniosku o akredytacje,
- zglaszania zmiany danych

nalezy wybrac jedna z opcji:
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System otworzy okno zawierajace powyzsze informacje.



Rejestr akredytacji EURESWyszukiwanie ofert w CBOP

56

W przypadku okna zawierajacego zasady skladania wniosku uzytkownik ma mozliwosc:

 pobrac wzór wniosku o akredytacje do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
posrednictwa pracy w ramach sieci EURES

 zlozyc wniosek o akredytacje

4.2.2 Zlóz wniosek

Aby zlozyc wniosek w formie elektronicznej nalezy wybrac jedna z ponizszych pozycji:
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w tym miejscu istnieje mozliwosc zlozenia nastepujacych dokumentów do rejestru akredytacji EURES:
- wniosek o akredytacje,
- wniosek o wypowiedzenia umowy akredytacyjnej,
- sprawozdanie.

Zlóz wniosek:

Jesli uzytkownik wybierze:
- wniosek o wypowiedzenie umowy akredytacyjnej
system wyswietli okno:

jesli podmiot widnieje juz w rejestrze moze inicjowac wniosek swoimi danymi. Mozna równiez pominac
ten krok kreatora.

By w prawidlowy sposób wyslac formularz nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami opisanymi w
rodziale Skladanie wniosków.
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4.3 Formularze do pobrania

Istnieje mozliwosc pobrania formularza, by go wydrukowac, wypelnic i zlozyc w formie papierowej.
Aby pobrac dokument nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr Akredytacji EURES a nastepnie
Formularze do pobrania:

4.3.1 Formularz wniosku

Po wybraniu odpowiedniej opcji:
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system wyswietla okno dialogowe, by uzytkownik mial mozliwosc otwarcia lub zapisania pliku PDF:

DODAC .PNG

Nalezy wybrac odpowiednia opcje (otworzyc lub zapisac plik) i zatwierdzic OK. System otworzy plik w
formacie PDF:
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4.4 Akty prawne

Aby sprawdzic akty prawne rejestru akredytacji EURES nalezy ze strony glównej wybrac Rejestr
Akredytacji EURES a nastepnie Akty prawne:
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4.4.1 Zobacz podstawy prawne sieci EURES oraz RPA EURES

Po wybraniu opcji Akty prawne, system wyswietla podstawy prawne rejestru EURES:
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 na stronie znajduja sie równiez odnosniki do aktów prawnych

4.5 Podmioty swiadczace uslugi EURES

Aby zobaczyc liste podmiotów swiadczacych uslugi w ramach sieci EURES nalezy ze strony glównej
wybrac Rejestr akredytacji EURES a nastepnie Podmioty swiadczace uslugi:
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4.5.1 Wykaz podmiotów swiadczacych posrednictwo pracy w ramach sieci EURES
w Polsce

Po wybraniu odpowiedniej opcji:
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System wyswietla liste podmiotów swiadczacych posrednictwo pracy w ramach sieci EURES w Polsce

Dane o podmiotach prezentowane na liscie:
- nazwa podmiotu,
- numer akredytacji,
- adres siedziby podmiotu,
- data waznosci akredytacji.

Po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy system wyswietli okno zawierajace szczególowe dane
podmiotu:
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4.6 Jednostka prowadzaca rejestr

Aby zobaczyc dane jednostki nalezy zwrócic uwage na okno znajdujace sie z prawej strony na dole
strony glównej portalu:
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4.6.1 Dane jednostki

Jednostka prowadzaca rejestr akredytacji EURES jest Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej,
którego dane mozna znalezc:

Podane informacje:

 adres siedziby,

 adres e-mail,

 adresy stron internetowych,

 godziny pracy urzedu.
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