
                                        Załącznik  do wniosku o wpis do rejestru  

                                 podmiotów    prowadzących agencje zatrudnienia  

 

 
 

 

……………………………………………….    ……………………………………………. 
(pieczęć podmiotu zamierzającego prowadzić                                     (miejsce i data złożenia oświadczenia) 

              agencję zatrudnienia) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
  

 Ja, niżej podpisany/a, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako 

upoważniony/a na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej 

przeze mnie firmy oświadczam, iż: 

1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia  

są kompletne i zgodne z prawdą; 

2. Znane mi są i spełniam warunki prowadzenia agencji zatrudnienia odpowiednio w zakresie*:  

 pośrednictwa pracy,  

 doradztwa personalnego,  

 poradnictwa zawodowego  

 pracy tymczasowej  

 

określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), w szczególności w art. 19 cyt. wyżej ustawy w postaci: 

 

a) nie posiadania zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne,  ubezpieczenie        

zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,  

b) niekaralności za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121-121b w/w ustawy, 

c) bycia podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono  upadłości. 

 

 

Niniejsze oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego:  

„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3.” 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wpis  

do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz załącznikach do niego (zgodnie z  ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926  

z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do dokonania wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia i prowadzenia w/w rejestru. 

    

 
 

       

 

 

……………………………………………. 
                   (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  

                   podmiotu ze wskazaniem imienia i nazwiska  

                   oraz pełnionej funkcji) 
   

 
 

 

 
 

 

*znakiem X zaznaczyć rodzaj działalności 



 


