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Procedura uzyskiwania wpisu do RIS w woj.
mazowieckim
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Data publikacji: 05.05.2010
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie wnioski o wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych (RIS) mogą składać zainteresowane wpisem instytucje, które:
• mają zarejestrowaną działalność szkoleniową na terenie woj. mazowieckiego, lub
• w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają na terenie woj.
mazowieckiego główny obszar działania.
Instytucja szkoleniowa może złożyć wniosek o wpis do RIS w formie papierowej lub
elektronicznej (o ile osoba uprawniona do reprezentowania instytucji posiada
kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP), do którego zobowiązana
jest dołączyć dokumenty określone w § 2.2. rozporządzenia w sprawie rejestru
instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781).
Jednostki szkoleniowe ubiegające się o wpis do RIS proszone są o
wypełnianie interaktywnego wniosku.

W woj. mazowieckim wnioski o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych są
przyjmowane i sprawdzane pod kątem formalnym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w
Warszawie oraz w Filiach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Ostrołęce,
Płocku, Radomiu i Siedlcach. Potwierdzenie wpisu do RIS instytucja uzyskuje w
WUP w Warszawie.
Instytucje, nieposiadające podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP, po
wypełnieniu wniosku poprzez aplikacje stor.praca.gov.pl powinny go wydrukować,
podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie.
Instytucje szkoleniowe, które posiadają siedziby w wymienionych niżej powiatach
powinny złożyć wniosek do odpowiedniej siedziby urzędu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16
Powiaty:
garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki,
piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski,
wołomiński, wyszkowski, żyrardowski, m.st. Warszawa
Kontakt:
tel. 22 532 22 28/32
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/procedura-uzyskiwania-wpisu-do-ris-w-woj.-mazowieckim/?p_auth=TB2OOIWu&p_p_id=101_INSTANCE_J...
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e-mail: wup@wup.mazowsze.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1
Powiaty:
ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński
Kontakt:
tel. 23 673 07 39
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17
Powiaty:
makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, miasto Ostrołęka
Kontakt:
tel. 29 760 40 15 wew. 25
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku
09-402 Płock, ul. Kolegialna 19 (I piętro)
Powiaty:
gostyniński, płocki, sierpecki, miasto Płock
Kontakt:
tel. 24 264 03 75 wew. 234
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu
26-600 Radom, ul. Mokra 2
Powiaty:
białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto
Radom
Kontakt:
tel. 48 368 97 20, 368 97 30
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21 (II piętro)
Powiaty:
łosicki, siedlecki, sokołowski, miasto Siedlce
Kontakt:
tel. 25 644 61 23 wew. 313
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/procedura-uzyskiwania-wpisu-do-ris-w-woj.-mazowieckim/?p_auth=TB2OOIWu&p_p_id=101_INSTANCE_J...
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Wiecej informacji
Informacja o kontynuacji działalności instytucji w RIS
Dokumenty wymagane przy wpisie do RIS
Wskazówki, jak należy prawidłowo wypełniać wniosek o wpis do RIS
Obowiązki instytucji zarejestrowanych w RIS

Potwierdzenie wpisu do RIS
Zawiadomienia o wpisie do RIS wydawane są jednorazowo w momencie wpisu
instytucji szkoleniowej do rejestru. Instytucje zarejestrowane w RIS oraz wszyscy
użytkownicy rejestru mogą samodzielnie wygenerować aktualne potwierdzenie - na
stronie internetowej stor.praca.gov.pl została udostępniona funkcja "Drukuj aktualny
wpis do RIS".

Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna osoby składające wniosek o wpis do rejestru instytucji
szkoleniowych
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