WNIOSEK 0 DOKONANIE REJESTRACJI
BEZROBOTNY
Data

JAKO

.

(Imit;, Imiona i Nazwisko)

(PESEL)

(Data i miejsce urodzenia)

..............................................................
(nazwisko rodowe)

..................................................................................................
(imiona rodzicow: ojca, matki)
...................................................................................................
(Obywatelstwo)
...................................................................................................
(Dokument toisamosci: rodzaj i serial numer i data wainosci)
Stan cywilny
(zakreslic )

1. Zonaty/myzatka
2. Rozwiedziony/rozwiedziona
3. Kawaler/panna
4. Wdowiec/wdowa

ADRES ZAMELDOW ANIA NA POBYT STAt. Y
............................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowosc, ulica, numer domu i lokalu)
ADRES ZAMELDOW ANIA NA POBYT TYMCZASOWY

obowi~zuj~cy do dnia

................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowosc, ulica, numer domu i lokalu)
ADRESKORESPONDENCYJNY
...............................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowosc, ulica numer domu i lokalu)
NUMER TELEFONU

.

NAZWA BANKU

*

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

*

WYKSZT ALCENIE ( wlaseiwe podkreslic)
Poziom: podstawowe, gimnazjalne, zasadnieze zawodowe, srednie, polieealne/maturalne,
wyzsze
UKONCZONE SZKOL Y I UCZELNIE

.................................•.••...............................................•..•..•.....................
.........................................................................•.....•................................
ZAWOD WYUCZONY

.

OKRESY ZATRUDNIENIA, INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ, DZIALALNOSCI
INNE OKRESY:
(naleZy wpisac okres zatrudnienia, nazw~ praeodawey, wymiar ezasu praey)

I

............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
OSTATNI PRACODAWCA

....................................................................................................................
(nazwa pracodawcy i zatrudnienie od kiedy do kiedy)

...........••.......••......•.•...............•.......•...•........................••.••.••.....................
Podstawa wykonywania pracy
stanowisko
.
Wymiar czasu pracy
.
Prowadzilem dzialalnosc gospodarcz~*
.
Zawiesilem dzialalnosc gospodarcz~*
.
Stosunek pracy(stosunek sluzbowy) w okresie 6 miesi~cy przed zarejestrowaniem w
powiatowym urz~dzie pracy zostal rozwi~zany: (wlaseiwe podkreslic)
za moim wypowiedzeniem, na moey porozumienia stron, przez praeodawe~ bez
wypowiedzenia, z uplywem ezasu,

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za skladnie falszywych zeznan,
oswiadczam, ii wszystkie podane przeze mnie dane we wniosku i dol~czone
dokumenty s~ zgodne ze stanem faktycznym

j
(data i czytelny podpis skladaj(!cego wniosek)

Uwaga Prosimy !
Kompletnie wypelnic wniosek z danymi, zapoznac sieri podpisac informacjer 0
prawach i obowi~zkach osoby bezrobotnej- pamiertaj 0 zlozeniu niezberdnych
podpis6w i nie zapomnij podac numeru telefonu.

W przypadku brak6w bydziemy wzywac do ich uzupemienia, co
znacznie wydluzy proces rejestracji.

*nie dotyczy os6b bez prawa do zasilku.

ANKIETA DO WNIOSKU 0 DOKONANIE REJESTRACJI JAKO BEZROBOTNY
Uprzedzony(a)
co nastEilPuje:
Lp.

0

odpowiedzialnosci karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za sktadanie fatszywych zeznari, oswiadczam,

Fakty

TAK

NIE

2

3

4

D

Jestem osobq niezatrudnionq i nie wykonujEilinnej pracy zarobkowej, zdolnq i gotOWqdo
podjEilciazatrudnienia albo innej pracy zarobkowej:

b) w potowie wymiaru czasu pracy, gdyz jestem osobq niepetnosprawnq lecz stan
zdrowia pozwala mi na podjEilciepracy w tym wymiarze.

D

Pobieram nauki w szkole w systemie stacjonarnym.

D

D
D
D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

o

D

o

D
D

D

a) zgtositam(em) wniosek 0 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci
Gospodarczej i nie uptynqt jeszcze okres do, okreslonego w tym wniosku, dnia podj~cia
dziatalnosci gospodarczej,
b) zgtositam(em) do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej
wniosek 0 zawieszenie wykonywania dziatalnosci gospodarczej i okres zawieszenia
jeszcze nie uptynqt.

D

D

D
D

D

D

D

a) w petnym wymiarze czasu pracy obowiqzujqcego w danym zawodzie lub stuzbie,

2

Osiqgnqtem(am) wiek emerytalny lub nabytem(am) prawa do emerytury lub renty z tytutu
3 niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokosci
przekraczajqcej potOWEil
minimalnego wynagrodzenia za pracEil.
Pobieram zasitek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne, nauczycielskie
swiadczenie kompensacyjne, swiadczenie rehabilitacyjne, swiadczenie szkoleniowe, zasitek
4 chorobowy, zasitek macierzyriski lub zasitek w wysokosci zasitku macierzyriskiego - po
ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej
dziatalnosci.
5

6
7

8

Nabytem(am) prawa do emerytury albo renty z tytutu niezdolnosci do pracy, przyznanej
przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokosci co najmniej najnizszej
emerytury albo renty z tytutu niezdolnosci do pracy, 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 17
grudnia 1998 r. 0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeri Spotecznych.
Jestem wtascicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zaleznym) nieruchomosci rolnej
powierzchni uzytk6w rolnych pOwyZej 2 ha przeliczeniowych.

Podlegam ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytutu statej pracy jako wsp6tmatzonek
lub domownik w gospodarstwie rolnym 0 powierzchni uzytk6w rolnych przekraczajqcej 2 ha
przeliczeniowe lub stanowiqcym dziat specjalny produkcji rolnej.
UzyskujEilprzychody podlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym z dziat6w
specjalnych produkcji rolnej (chyba, ze doch6d z dziat6w specjalnych produkcji rolnej,
obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od os6b fizycznych, nie przekracza
wysokosci przeciEiltnegodochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha
przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Gt6wnego Urz~du Statystycznego na podstawie
przepis6w 0 podatku rolnym).
Posiadam wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji

9

0

0

Dziatalnosci Gospodarczej.

10 Podlegam obowiqzkowi ubezpieczenia spotecznego lub zaopatrzenia emerytalnego (nie
dotyczy ubezpieczenia spotecznego rolnik6w).
11

Podlegam obowiqzkowi ubezpieczenia zdrowotnego (odpowiedz nie ma wptywu na ustalenie
statusu na rynku pracy).
Jestem osobq tymczasowo aresztowanq lub odbywam kar~ pozbawienia wolnosci, nie
12 dotyczy kary pozbawienia wolnosci odbywanej poza zaktadem karnym w systemie dozoru
elektronicznego.

D

o

Uzyskuj~ miesi~cznie przych6d w wysokosci przekraczajCjcej polow~ minimalnego
13 wynagrodzenia za prac~ z wylCjczeniem przychod6w uzyskanych z tytulu odsetek lub innych
przychod6w od srodk6w pieni~znych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

D

D

14 Pobieram, na podstawie przepis6w 0 pomocy spotecznej, zasilek staty.

D

D

D

o

D
D

D
D

D

o
o

15

Otrzymalem(am) pozyczk~ lub jednorazowo srodki z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych lub instytucji z udzialem srodk6w publicznych na podj~cie
dzialalnosci pozarolniczej, rolniczej lub na wniesienie wkladu do sp61dzielni socjalnej.

16 Pob~eram na podstawie przepis6w 0 ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w zasilku dla
oplekuna.

17
18

Otrzymatem(am) jednorazowo srodki na podjlilcie dziatalnosci gospodarczej z Funduszu
Pracy.
Pobieram, na podstawie przepis6w 0 swiadczeniach rodzinnych, swiadczenie piellilgnacyjne,
specjalny zasitek opiekunczy lub dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych
na skutek uplywu
ustawowego okresu jego pobierania.

19 Posiadam orzeczenie

o

stopniu niepelnosprawnosci.

0

PRAWA IOBOWIAZKI
Osoba bezrobotna ma prawo do: - rejestracji we wlasciwym powiatowym urz~dzie pracy po przedstawieniu
dokument6w;

- korzystania nieodplatnie z ustug rynku pracy, takich jak: posrednictwo

poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz udzial w zaj~ciach klubu pracy i innych warsztatach
organizowanych

w powiatowych

i wojew6dzkich

urz~dach pracy; - ubiegania si~

0

ze srodk6w Funduszu Pracy, jak r6wniez korzystania z innych form i instrument6w

niezb~dnych

pracy na terenie kraju i za granicCj,
aktywizacyjnych

udzial w szkoleniach

finansowanych

wsparcia, takich jak: przygotowanie

zawodowe doroslych, jednorazowe srodki na rozpocz~cie wlasnej dzialalnosci gospodarczej, prace spolecznie uzyteczne; ubiegania si~ 0 korzystanie ze stazu, rob6t publicznych, prac interwencyjnych, jezeli jestes osobCj bezrobotnCj w szczeg61nej
sytuacji na rynku pracy; - ubiegania silil
dofinansowanie

0

inne finansowe formy wsparcia, takie jak: stypendium na kontynuowanie

do studi6w podyplomowych,

przejazdu i zakwaterowania,

refundacja koszt6w opieki nad kazdym dzieckiem do lat 7, zwrot koszt6w

dodatek aktywizacyjny,

obowiCjzk6w osoby bezrobotnej

terminach w celu przyj~cia propozycji odpowiedniej

powiatowego

powiatowego

zdrowotnego.

Do

urzlildu pracy w wyznaczonych

pracy, innej formy pomocy proponowanej przez urzCjd lub w innym celu

blildCjcego dluznikiem alimentacyjnym

propozycji odpowiedniej

stazu); - powiadomienie

si~ do wlasciwego

przez urzCjd pracy, w tym w celu potwierdzenia

przy czym w przypadku bezrobotnego
90 dni; - przyjmowanie

jezeli spelnisz okreslone warunki; - ubezpieczenia

nalezy: - zglaszanie

wynikajCjcym z ustawy i okreslonym

nauki,

swojej gotowosci do podj~cia pracy,

wyznaczony

termin nie moze przekraczac

pracy lub innej formy pomocy proponowanej

urzlildu pracy w okresie do 7 dni

0

uzasadnionej

przez urzCjd (np. szkolenia,

przyczynie

niestawiennictwa

w

wyznaczonym terminie; - uczestniczenie w szkoleniu, statu, przygotowaniu zawodowym doroslych lub innej formie pomocy
okreslonej w ustawie, przystCjpienie do egzaminu
badaniom lekarskim lub psychologicznym
powiatowego
dzialalnosci

urz~du pracy
gospodarczej

0

podj~ciu zatrudnienia,

oraz

0

kwalifikacyjnego,

innej pracy zarobkowej

zaistnieniu innych okolicznosci

prawa do zasilku; - powiadomienie

czeladniczego

lub sprawdzajCjcego; - poddanie silil

majCjcym na celu ustalenie zdolnosci do pracy; - zawiadomienie

wlasciwego

powiatowego

lub

0

zlozeniu wniosku

0

- dostarczanie

powodujCjcych utrat~ statusu bezrobotnego

do powiatowego

urz~du pracy zaswiadczenia

wskutek choroby na druku okreslonym w odrlilbnych przepisach; - powiadomienie
w szkoleniu bez skierowania starosty, finansowanym

wpis do ewidencji
albo utrat~

urz~du pracy 0 kazdej zmianie miejsca zameldowania

pobytu i zgloszenie si~ do powiatowego urzlildu pracy wlasciwego dla nowego miejsca zamieszkania
dnia zmiany miejsca zameldowania;

w ciCjgu 7 dni

powiatowego

0

lub

w terminie 14 dni od
niezdolnosci do pracy

urz~du pracy

0

udziale

z publicznych srodk6w wsp61notowych i krajowych, organizowanym

przez inny podmiot niz urzCjd,w terminie 7 dni przed rozpocz~ciem szkolenia; - zawiadomienie

urz~du

0

pobycie za granicCj

lub 0 innej sytuacji powodujCjcej brak gotowosci do podjlilcia zatrudnienia (okres ten ICjcznie nie moze przekroczyc 10 dni w
jednym roku kalendarzowym);
odpowiedzialnosci

- skladanie lub przesylanie urz~dowi pisemnego oswiadczenia

karnej oraz innych dokument6w

0

przychodach

pod rygorem

niezb~dnych do ustalenia uprawnien do swiadczen przewidzianych

w

ustawie w terminie 7 dni od uzyskania przychod6w; - zwrot kwoty nienaleznie pobranego swiadczenia (zasilku, stypendium)
wraz z zaliczkCj na podatek dochodowy od os6b fizycznych oraz skladkCj na ubezpieczenie

zdrowotne, w terminie 14 dni

od dnia dor~czenia decyzji; - bezzwloczny zwrot potyczki wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku wykorzystania

jej

na cele inne niz okreslone w umowie, niepodj~cia lub nieukonczenia szkolenia; - zwrot kwoty na finansowanie studi6w
podyplomowych, jezeli zostaty one przerwane z winy bezrobotnego; - zwrot koszt6w szkolenia, jezeli nie zosta!o one
ukonczone z winy bezrobotnego, z wyjqtkiem sytuacji, gdy przyczynq nieukonczenia szkolenia by!o podj~cie zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub dzia!alnosci gospodarczej; - zwrot koszt6w przygotowania zawodowego dorostych, z wyjqtkiem
przypadku, gdy powodem przerwania programu przygotowania zawodowego doros!ych lub nieprzystqpienia do egzaminu
kwalifikacyjnego, czeladniczego, sprawdzajqcego by!o podj~cie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia!alnosci
gospodarczej.
Zapoznalem

si~ z powyzszymi

informacjami

WARUNKI ZACHOWANIASTATUSU

Utrata statusu bezrobotnego nast~puje w przypadku: - podj~cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo rozpocz~cia
prowadzenia pozarolniczej dzia!alnosci gospodarczej (Iiczy si~ data faktycznego rozpocz~cia dzia!alnosci gospodarczej,
okreslona we wniosku

0 wpis

do ewidencji dzia!alnosci gospodarczej, a nie data dokonania wpisu do ewidencji); - otrzymania

z Funduszu Pracy lub PFRON-u srodk6w lub pozyczki na podj~cie dzia!alnosci gospodarczej albo na wniesienie wk!adu
do sp6!dzielni socjalnej; - rozpocz~cia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu
socjalnego; - odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyj~cia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ze strony
powiatowego urz~du pracy, poddania si~ badaniom lekarskim lub psychologicznym, majqcym na celu ustalenie zdolnosci do
pracy; - po skierowaniu nie podj~cia szkolenia, przygotowania zawodowego dorostych, stazu, prac spo!ecznie uzytecznych
lub innej formy pomocy okreslonej w ustawie; - nie stawienia si~ w powiatowym urz~dzie pracy w wyznaczonym terminie
i nie powiadomienia w okresie do 7 dni

0

uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; - pozostawania niezdolnym do

pracy wskutek choroby lub przebywania w zak!adzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni (wliczana
jest takze kazda kolejna przerwa mi~dzy okresami niezdolnosci do pracy wynoszqca mniej niz 30 dni kalendarzowych); _
nie stawienia si~ w powiatowym urz~dzie pracy w!asciwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia
zmiany miejsca zameldowania; - nie przedstawienia zaswiadczenia

0

niezdolnosci do pracy wskutek choroby lub opieki

nad chorym cz!onkiem rodziny (druk ZUS ZLA); - nie przedstawienia zaswiadczenia

0

odbywaniu leczenia w zak!adzie

lecznictwa odwykowego; - przerwania z w!asnej winy stazu, szkolenia, wykonywania prac spo!ecznie uzytecznych lub innej
form~ pomocy; - przerwania z w!asnej winy programu przygotowania zawodowego doros!ych i nie przystqpienia do egzaminu
kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzajqcego; - z!ozenia przez bezrobotnego wniosku

0

wykreslenie z ewidencji

powiatowego urz~du pracy; - przebywania za granicq lub pozostawania w sytuacji powodujqcej brak gotowosci do podj~cia
zatrudnienia d!uzej niz 10 dni !qcznie w jednym roku kalendarzowym.

D

Zapoznalem

si~ z powyzszymi

informacjami

ZGODY

D

Wyrazam zgod~ na udzial w badaniach
organy administracji

D

rynku pracy prowadzonych

rzetdowej, samorzetdowej

Wyrazam zgod~ na przetwarzanie
Europejskiej 0 sieci EURES.

przez publiczne

sluzby zatrudnienia,

lub na ich zlecenie.

danych osobowych

wraz z ich zakresem

na podstawie

przepis6w

Unii

OSWIADCZENIE 0 ZGODNOSCI ZE STANEM FAKTYCZNYM

D

Swiadomy odpowiedzialnosci
mnie w trakcie
zachowania

OSWIADCZENIE

D

rejestracji

karnej za skladanie falszywych
dane Set zgodne

zeznan, oswiadczam,

ze stanem faktycznym

oraz zostalem

iz wszelkie podane przeze
pouczony

0 warunkach

statusu bezrobotnego
BEZROBOTNEGO

Uprzedzony(a)

0

odpowiedzialnosci

zeznan oswiadczam,

co nast~puje:

zdoln(\ i gotOW(\ do podj~cia

karnej z art. 233 § 1 Kodeksu
1. Jestem osobet niezatrudnionet

zatrudnienia

karnego

za

i nie wykonuj~

albo innej pracy zarobkowej

skladanie

falszywych

innej pracy zarobkowej,

w pelnym wymiarze

czasu pracy

obowi~zuj~cego

w danym zawodzie lub sluzbie. 2. Nie ucz~ si~ w szkole, z wyj~tkiem szkoly dla doroslych

lub przyst~puj~ do egzaminu eksternistycznego
II stopnia i szkoly policealnej,

z zakresu programu nauczania tej szkoly, branzowej szkoly

prowadz~cej ksztalcenie w formie stacjonarnej

wyzszej, gdzie studiuj~ na studiach niestacjonarnych.

lub zaocznej lub w szkole

3. Nie nabylem(am) prawa do emerytury lub renty z

tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej wwysokosci
polow~ minimalnego

wynagrodzenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego

swiadczenia

szkoleniowego,

macierzynskiego
dzialalnosci.

za prac~. 4. Nie pobieram zasilku przedemerytalnego,
swiadczenia

zasilku

kompensacyjnego,

chorobowego,

swiadczenia

macierzynskiego

lub zasilku

lub posiadaczem (samoistnym

uzytk6w rolnych przekraczaj~cej 2 ha przeliczeniowe
Nie uzyskuj~ przychod6w
rolnej.

9. Nie podlegam

podlegaj~cych

8. Nie prowadz~
obowi~zkowi

spolecznego

przychodu

Nie pobieram,

ubezpieczenia

gospodarczej

lub zaopatrzenia
obowi~zkowi

przekraczaj~cej

nie zawiesilem(am).

emerytalnego

ubezpieczenia

przepis6w

pomocy

0

polow~ najnizszego

spolecznej,

publicznych na podj~cie dzialalnosci pozarolniczej lub rolniczej.15.
swiadczeniach rodzinnych, swiadczenia piel~gnacyjnego,
zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania

(nie dotyczy

zdrowotnego.

za prac~. 13.

14. Nie otrzymalem(am)

lub instytucji z udzialem srodk6w

Nie pobieram, na podstawie przepis6w

rozumieniu

przepis6w

otrzymalem(am)

0

zatrudnieniu

jednorazowego

zamiast zasilku socjalnego
G6rniczych.

19. Nie jestem

socjalnym

lub nie podpisalem(am)

w Ukladzie Zbiorowym

zarejestrowany(a)

w innym

kontraktu

urz~dzie

socjalnej, renty rodzinnej, zasilku chorobowego

osoba

w

18. Nie
odprawy

Zaklad6w

bezrobotna.

do pracy lub sluzby, renty szkoleniowej,

lub swiadczenia rehabilitacyjnego

danych zawartych w karcie rejestracyjnej

podanych

20.

renty

- jezeli organ rentowy nie
0 wszelkich

przeze mnie oraz do zwrotu nienaleznie

swiadczenia, w przypadku niespelnienia warunk6w wymienionych

zmianach
pobranego

w ustawie. 22. Zostalem(am) pouczony(a)

o obowiC\zku: a) zglaszania si~ w wyznaczonych terminach w powiatowym
0

socjalnego.

Pracy dla Pracownik6w

potr~cen. 21. ZobowiC\zuj~ si~ do bezzwlocznego informowania

przesylania pisemnego oswiadczenia

swiadczenia
socjalnego

oraz jednorazowej

pracy jako

na

zasilku w przypadku otrzymania za ten sam okres swiadczenia

emerytury, renty z tytulu niezdolnosci

dokonal stosownych

programu zatrudnienia

pieni~znego za urlop g6rniczy

- przewidzianych

Zobowi~zuj~ si~ do zwrotu otrzymanego
przedemerytalnego,

realizacji indywidualnego

ekwiwalentu

0

specjalnego zasilku opiekunczego lub dodatku do

dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych

skutek uplywu ustawowego okresu jego pobierania. 16. Nie pobieram po ustaniu zatrudnienia
17. Nie rozpocz~lem(am)

11.

12. Nie uzyskuj~

wynagrodzenia

zasilku stalego.

rolnej. 7.

z dzial6w specjalnych

i jej

aresztowan~ i nie odbywam kary pozbawienia wolnosci.

w wysokosci

na podstawie

spolecznego

rolnym 0 powierzchni

dzial specjalny produkcji

podatkiem dochodowym

dzialalnosci

10. Nie podlegam

rolnej

6. Nie podlegam ubezpieczeniu emerytalno -

pozyczki z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych

szkoleniowego.

zasilku

lub zaleznym) nieruchomosci

lub stanowi~cym

opodatkowaniu

pozarolniczej

rolnik6w).

Nie jestem osob~ tymczasowo
miesi~cznie

rehabilitacyjnego,

w wysokosci

rentowemu z tytulu stalej pracy jako wsp61maIZonek lub domownik w gospodarstwie

ubezpieczenia

swiadczenia

po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej

5. Nie jestem wlascicielem

o powierzchni uzytk6w rolnych powyzej 2 ha przeliczeniowych.

produkcji

przekraczaj~cej

urz~dzie pracy, b) skladania lub

przychodach - pod rygorem odpowiedzialnosci

karnej - oraz innych

dokument6w niezb~dnych do ustalenia uprawnien do swiadczen przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni
od dnia uzyskania przychod6w,
lub innej okolicznosci
wyznaczonego dnia

c) zawiadomienia

powiatowego

0

przyczynie niestawiennictwa,

_bez skierowania starosty - w szkoleniu finansowanym
srodk6w

szkolenia,

krajowych,

urz~du pracy 0 fakcie wyjazdu za granic~

powodujC\cej brak gotowosci do pracy, d) powiadomienia

organizowanym

f) przedstawienia

urz~du w terminie 7 dni od

e) powiadomienia powiatowego urz~du pracy

0

udziale

z publicznych srodk6w wsp61notowych i publicznych

przez inny podmiot niz PUP w terminie 7 dni przed dniem rozpocz~cia

zaswiadczenia

0

niezdolnosci

do pracy wskutek

choroby

lub opieki

nad

chorym czlonkiem rodziny na druku okreslonym w odr~bnych przepisach, w przypadku niezdolnosci do pracy
wskutek choroby, z wyjC\tkiem odbywania leczenia w zamkni~tym osrodkuodwykowym.

(miejscowosc)

(data)

(czytelny

pod pis)

\) .\

DRUK ZG~OSZENIA

DO UBEZPIECZENIA

ZDROWOTNEGO

DANE IDENTYFIKACYJNE
IMIONA I NAZWISKO:

ADRES ZAMELDOWANIA

NA POBYT STAtY:

ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT TYMCZASOWY:

ADRES ZAMIESZKANIA

I DO KORESPONDENCJI:

PESEL:
r----------------------------------------------

_

1-----------------------------------------------------

p 0 U C

zen

; e

Os\\'iadczam, ze zosta}em(am) pouczony(a), ze zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia
27.08.2004r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych
obowiqzkov\li ubezpieczenia zdrowotnego podJegajq bezrobotni, kt6rzy nie podJegajq
obowiqzkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu.
llprzedzony(a)
0 odpowiedzialnosci
karnej z art. 233 KK za skladanie falszywych zeznan
osv\liadczam, ze nie jestem zgloszony(a) do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu.
W przypadku uzyskania innego tytulu do ubezpieczenia zdrowotnego, zobowiqzuj~ si~ do
natychmiastowego
zgloszenia tego faktu w Powiatowym Urzydzie Pracy .

..........................
(datil j

,

(7:

t('ll1: r(ldrj~ oS(1h: h(,71ohotl1ej)

,

Do ubezpieczenia
Imi~ i nazllisko

Lp.

zdrowotnego

zglaszarn nastypujqcych
Adres
zamieszkania

Stopien
pokrewienstwa

czlonk6w

rodziny :

Data urodzenia

Numer

Stopieli
niepelnospi
a\\ nosel

PESEI

1
--

-------

~-

~

--

2

----

,.,

_)

-

4

5

6

Oswiadczarn,

ze dane zawarte w formuJarzu Sq zgodne ze stanern prawnyrn i faktycznym.
zmianach danych osobowych zgloszonych czlonk6w rodziny rnajqcych wplyw
na trde zgloszonego oswiadczenia zobowiqzujy siy w terrninie 7 dni poinforrnowae
Powiatowy Urzqd Pracy.

o wszeJkich

POUCZENIE
1. Osoby bezrobotne podJegajq obowiqzkowernu
zgloszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
przez Powiatowy Urzqd Pracy- jezeli nie rnogq bye objyte ubezpieczeniem
z innego tytulu:
2. Obowiqzek ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnego powstaje z dniem uzyskania statusu
osoby bezrobotnej oraz wygasa z dniern utraty statusu osoby bezrobotnej;
:1. Prawo do swiadczen opieki zdrowotnej ustaje po uplywie 30 dni od dnia v,rygasniycia
obowiqzku ubezpieczenia zdrowotnego;
4. Osoba podlegajqca obowiqzkowi ubezpieczenia zdrowotnego, kt6ra zglosila do ubezpieczenia
czlonk6w rodziny, rna obowiqzek powiadornie Powiatowy Urzqd Pracy z Ciechanowie 0
okolicznosciach powodujqcych koniecznose vvyrejestrowania czlonka rodziny z
ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci ( np. zgloszone
do ubezpieczenia dziecko powyzej 18 roku Zycia zaprzestalo kontynuacji nauki, zgloszony do
ubezpieczenia rnalzonek podjql zatrudnienie lub zarejestrowal siy jako osoba bezrobotna).

J
(data i

C7.)

te In~ podpis osoh~ bezrohotnci)

J"

-

: •• -:,.(1 ~

'IV

\'

v.~\.

'"-'

(imiE: i nazwisko)

Klauzula informacyjna
w zwii}zku z przetwarzaniem
bezrobotnych,
poszukuji}cych pracy

Zasady przetwarzania
Na podstawie
2016/679

danych w Powiatowym

dla osob

Urz~dzie Pracy w Ciechanowie

art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia

z 27 kwietnia

danych osobowych

Parlamentu

Europejskiego

i Rady (UE)

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem

danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako:
"ROOO"), informujemy Paniq/Pana 0 sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a takie 0
przystugujqcych Pani/Panu prawach wynikajqcych z RODO.
Administrator

danych i osoba odpowiedzialna

Administratorem

za przetwarzanie

Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy

danych
Urzqd Pracy w Ciechanowie

przez Dyrektora Powiatowego Urz~du Pracy w Ciechanowie z siedzibq przy ul. Sygietynskiego
e-mail: sekretariat@pup-ciechanow.pl.
tel. 23 673 08 40 (zwanych dalej PUP").
PUP wyznaczyt Inspektora
dotyczqcych

Ochrony Danych, z kt6rym moina si~ kontaktowac

przetwarzania

danych osobowych

oraz korzystania

pod adresem e-mail: iod@pup-ciechanow.pllub
06-400 Ciechan6w.

Cel przetwarzania

Pani/Pana

i podstawa

11,

we wszystkich sprawach

z praw zwiqzanych z przetwarzaniem

za pomocq poczty tradycyjnej

danych osobowych

reprezentowany

prawna

danych

na adres: ul. Sygietynskiego

przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (w tym dane szczeg61nej kategorii) zgodnie z postanowieniami
polskiej ustawy 0 ochronie danych osobowych, Dane osobowe przetwarzane Sq w celu realizacji zadan
zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 L 0 promocji zatrudnienia
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporzqdzenia 2016/679.
1.

Przetwarzanie danych osobowych
ust. 1 lit. b ROOO)

2.

dane Sq przetwarzane
Przetwarzanie

i instytucjach

odbywac b~dzie si~: dla wypetnienia

w celu wykonywania

dziatalnosci PUP w ustawowej

dla wypetnienia
realizowanych
uzasadnionych

4.

na podstawie

5.

dla wypetnienia

obowii}zkow

umownych

(art. 6

dziatalnosci urz~du.
aktywizacji

administracyjnych

(art. 6 ust. 1 lit. c ROOO) lub wykonywania

zawodowej
wynikajqcych

zadan

w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e ROOO)do celow wynikaji}cych z prawnie
interesow realizowanych przez PUP lub stron~ trzecii} (art. 6 ust. 1 lit. f ROOO)
wyrainej

zgody na przetwarzanie

obowiqzk6w

dane dotyczq, w dziedzinie
lit. b RODO)
6.

prawnych

RODO i

rynku pracy, na

zobowii}zan

danych jest niezb~dne dla potrzeb realizacji um6w dotyczqcych

os6b bezrobotnych i poszukujqcych pracy oraz wszelkich post~powan
z Kodeksu post~powania administracyjnego
3.

11,

i wykonywania

tych danych osobowych

(art. 9 ust. 2 lit. a)

szczeg61nych praw przez administratora

lub osob~, kt6rej

prawa pracy, zabezpieczenia spotecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2

dla wypetnienia obowiqzk6w prawnych ciqiqcych na administratorze,
kiedy przetwarzanie jest
niezb~dne do cel6w profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolnosci pracownika

do

pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia spotecznego, leczenia
lub zarzqdzania systemami i ustugami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia spotecznego (art. 9 ust. 2
lit. h RODO)
Odbiorcy

danych

osobowych

Odbiorcq Panstwa danych osobowych b~dq wytqcznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie
obowiqzujqcych przepis6w prawa w ramach konkretnego post~powania, pracownicy PUP, jednostki
prowadzqce dziatalnosc pocztOWq oraz podmioty, z kt6rymi Administrator
zawart umowy powierzenia danych
(w tym dostawcy oprogramowania
i systemow informatycznych)
przy czym takie podmioty przetwarzajq dane

na podstawie
poleceniami

umowy powierzenia

danych podpisanej

PUP oraz pod warunkiem

z PUP, wytqcznie w obszarze Panstwa zgody, zgodnie z

zachowania poufnosci.

Czas przechowywania
danych osobowych
Dane osobowe b~dq przetwarzane przez okres niezb~dny do realizacji cel6w przetwarzania

wskazanych w

punkcie 3 niniejszego dokumentu, tj.:
•
w zakresie realizacji zawartej z PUP umowy - do czasu zakonczenia jej realizacji, a po tym czasie
przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji i przedawnienia ewentualnych
•
•

roszczen;
w zakresie wypetniania zobowiqzan prawnych ciqzqcych na PUP w zwiqzku z prowadzeniem
dziatalnosci i realizacjq zawartych um6w - do czasu wypetnienia tych obowiqzk6w przez PUP;
do czasu wypetnienia prawnie uzasadnionych interes6w PUP stanowiqcych podstaw~ tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Paniq/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
ile nie wyst~pujq

prawnie uzasadnione

Prawa przystugujClce Pani/Panu

podstawy dalszego przetwarzania

w zwiClzku z przetwarzaniem

Ma Pani/Pan prawo do:
•
zqdania dost~pu do swoich danych osobowych
przetwarzania

danych osobowych

danych osobowych

oraz do ich sprostowania,

ograniczenia

lub do ich usuni~cia,

•

w zakresie, w jakim podstawq przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania
momencie udzielonej wczesniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

•

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn
zwiqzanych z Pani/Pana szczeg61nq sytuacjq, gdy PUP przetwarza dane do cel6w wynikajqcych z

•

w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa si~ na podstawie zgody przystuguje Pani/u prawo
do cofni~cia zgody w dowolnym momencie, bez wptywu na zgodnosc z prawem przetwarzania,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2,00-193 Warszawa), w przypadku uznania, iz przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych

prawnie uzasadnionych

kt6rego dokonano

interes6w

na podstawie

0

danych.

w dowolnym

(art. 21 ust. 1 RODO),

zgody przed jej cofni~ciem,

narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest obowiqzkiem wynikajqcym z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akt6w wykonawczych do tej ustawy. Konsekwencjq niepodania
danych osobowych

b~dzie brak mozliwosci

udzielenia przez PUP pomocy,
Administrator
Powiatowego

0

kt6rej mowa w ww. ustawie.
Danych Osobowych

Urz~du Pracy w Ciechanowie

Wyrazam dobrowolnie zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych i potwierdzam, ze przyjmuj~ do
wiadomosci zapisy KLAUZULIINFORMACYJNEJ dotyczqcej przetwarzania danych w Powiatowym Urz~dzie Pracy
w Ciechanowie.

(data i pod pis)

Ciechan6w, dnia

.

IE.

Oswiadczenie
Oswiadczam, ze w dniu rejestracji to jest .. J
zostalem(am) pouczony(a)
o okolicznosciach dotycz'lcych zmiany miejsca zameldowania, lub posiadania adresu
zameldowania na pobyt czasowy na terenie dzialania Powiatowego Urzydu Pracy
w Ciechanowie.
Zgodnie z art. 73 ust. 2 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 L, 0 promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy w przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania
skutkuj'lc'l
zmian'l
wlasciwosci
powiatowego
urzydu
pracy
bezrobotny
jest
obowi'lzany powiadomi60 tym fakcie urz'ld pracy, w kt6rym jest zarejestrowany, oraz stawi6
siy w powiatowym urzydzie pracy wlasciwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie
14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.
Natomiast zgodnie z § 10.1. Rozporz'ldzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r., w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujqcych
pracy " Osoba zarejestrowana jako bezrobotny, kt6ra zamierza zmieni6 miejsce zamieszkania,
w przypadku gdy skutkuje to zmian'l wlasciwosci powiatowego urzydu pracy, informuje
o tym zamiarze:
1) osobiscie alba
2) za posrednictwem formularza elektronicznego, udostypnionego w spos6b okrdlony
w § 2 ust. 1 pkt 2
- powiatowy urzqd pracy, w kt6rym jest zarejestrowana, i sklada wniosek 0 przeslanie danych
zgromadzonych w jej karcie rejestracyjnej oraz kopii dokument6w zgromadzonych w postaci
papierowej do powiatowego urzydu pracy wlasciwego ze wzglydu na planowane miejsce
zamieszkania.
2. Powiatowy Urz'ld Pracy wprowadza do karty rejestracyjnej bezrobotnego
informacjy 0 powiatowym urzydzie pracy wlasciwym ze wzglydu na planowane miejsce
zamieszkania bezrobotnego, wyl'lcza karty rejestracyjnq bezrobotnego z rejestru bezrobotnych
i poszukujqcych pracy oraz przesyla do tego urzydu dane dotyczqce osoby bezrobotnej
zawarte w jej karcie rejestracyjnej w postaci elektronicznej oraz kopie dokument6w,
o kt6rych mowa w ust. I.
3. Osoba, kt6ra zmienila miejsce zamieszkania, 0 kt6rym mowa w ust. 1, zglasza siy w
powiatowym urzydzie pracy wlasciwym dla aktualnego miejsca zamieszkania w terminie do
14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.
4. Powiatowy Urzqd Pracy, wlasciwy dla aktualnego miejsca zamieszkania osoby,
o kt6rej mowa w ust. I, po zgloszeniu siy tej osoby do urzydu zaklada jej karty rejestracyjnq
w postaci elektronicznej oraz dolqcza kopie dokument6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1,
otrzymane z poprzedniego urzydu pracy, do dokumentacji tej osoby.
5. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzydzie pracy osoby, 0 kt6rej
mowa w ust. 1, w terminie, 0 kt6rym mowa w ust. 3, powiatowy urzqd pracy, kt6ry otrzymal
kopie dokument6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1, informuje powiatowy urzqd pracy, z kt6rego je
otrzymal, 0 braku stawiennictwa oraz zwraca do tego urzydu otrzymane kopie dokumentow.

Zgodnie z powyzszym w przypadku zmiany adresu zameldowania na pobyt staly lub
czasowy
obowi~zkiem osoby bezrobotnej jest poinformowac tut. Urz~d 0 tym fakcie.
Obowi~zku tego nalezy dopelnic w dniu zmiany miejsca zameldowania.
Ponadto informujy, ze osoby, kt6re s~ zarejestrowane w tut. Urzydzie poniewaz
posiadaj~ adres zameldowania na pobyt czasowy na terenie dzialania tut. Urzydu
zobowi~zane s~ do dostarczenia zaswiadczenia w przypadku przedluzenia
adresu
zameldowania na pobyt czasowy, b~dz zlozenia wniosku 0 przeslanie kopii karty
rejestracyjnej oraz innych dokument6w do powiatowego urzydu pracy wlasciwego ze
wzglydu na planowane miejsce zameldowania lub pobytu.
Natomiast w przypadku gdy nie nast~pi przedluzenie meldunku na pobyt czasowy na
terenie dzialania tut. Urzydu i osoba nie posiada zameldowania na pobyt staly, w6wczas musi
zglosic siy do Urzydu w celu zlozenia oswiadczenia potwierdzaj~cego aktualne miejsce
zamieszkania.
Obowi~zku tego nalezy dopelnic nastypnego dnia po uplywie terminu adresu
zameldowania na pobyt czasowy.
W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzaj~cego przedluzenie adresu
zameldowania
na pobyt czasowy na terenie dzialania tut. Urzydu, stosownie
do rozporz~dzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 kwietnia 2020r.,
w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukuj~cych pracy Powiatowy Urz~d Pracy w
Ciechanowie przesle kopie Pani(a) karty rejestracyjnej oraz innych dokument6w do
powiatowego urzydu pracy wlasciwego ze wzglydu na miejsce stalego zameldowania
i wyl~czy z rejestru bezrobotnych Pani(a) karty rejestracyjn~.
Iednoczesnie
informujy, ze w celu kontynuacji statusu osoby bezrobotnej
obowi~zkiem Pani(a) jest stawic siy w Powiatowym Urzydzie Pracy wlasciwym dla stalego
miejsca zamieszkania w terminie 14 dni po uplywie okresu zameldowania na pobyt czasowy.

Potwierdzam odbi6r

v

...................................

,

.

(data i podpis czytelny osoby bezrobotnej)

DQKUMENTYPOTRZEBNEDO
Zaswiadczenie

2,

Obywatelc VE, pans1w EOG lub Szwajcarll • wainy dokumen1 tozsarnosci potwierdzajllcy
obywaleJslwo oraz zaswiadczenie 0 zameldowaniu; ObywaCele pozosCalych panst", • karla
pobytu cudzozicmca.
zezwoJenie pobytowe, wiza. zezwolenie
na prac~ oraz za.~wiadczenie
o zameldowaniu.
SWilldectw3 pracy

),
4,

S,

6.

0

zameldowanhi

USTALENIA STATUSU QSOBYr Iksel'okopi~)

I.

na pobyt czasowy',

W przypadku wykonywania pracy na umow~-zlecenie zaswiadczenie
• czasosokres swiadczen'ia us1ug w ramach ull10wy zlecenia
• wynagrodzenie brutfo \v rozbiciu na poszczeg61ne miesillcc
•
informacja 0 odprowadzanych skladkach na ubezpieczenie spoleczne
Dokumenty p01wierdzajljce
\vykonywanie i zakonczenie pracy za grllniclj
Swiadcctwa ukonczenia szkoly
posiadane

kwallflkacje

zawodowe,

i Fundusz Prac),

7.

DypJomy pOlwlerdzajljce
sludl6w wytszych.

a lakte dyplomy

ukonczenia

8,

ZaSwiadczenie
ZakOJ1cZeniu indywidualnego program~ socjalnego, kontraklu socjalnego lub
szkolenia organizowanego
przez inny podmiot nit Powiatowy Urzlld Pracy (w przypadku
uczestniczenia w wym.),

°

10, Osoby. kt6re pobieraj~ emery1ur~ lub renty z tytull1 niezdolnosci
zagraniezny
organ emerytaln), donrczaj~ stosowne zaswiadczenie
swiadczenia.
;

do pracy przyznan~ przez
o· wysokosci pobieranego

11. Osoby, kt6re pobieraj~ rent~ rodzinn~ doryczaj~ aktualnlj decyzj~ 0 wysokosci pobierania renty,
\V przypadku zakonczenia
pobierania' - decyzj~ lub zaswiadczenie 0 wstrzymaniu wyplaly renly.
12. Osoby. kt6re pobieraly ~wlad~zenle rehabili1acyJne lub rent~ z tytulu niezdolnoSci do prac)'
doryczajij zaSwiadczenie z ZUS 0 okresie pobierania ww sWiadczen, a w przypadku swiadczenia
rehabilitacyjnego dodafkowo wymaganego jest od jakiej podstawy byl0 wyplacane ~wjadczenie.
13. Osoby b~dljce wla!cicielaml f~b posiadaczaml
sarnoistnyml
lub zalefnyml
nieruchomo!ci
roJneJ oraz prncujJjce, jako wsp61maltonek bljdz domownlk w 2ospodarslwle
rofnym winny
przedloZyc zaSwiadczenie z wJaSciwego
urzydu gminy 0 wysoko~ci hektar6w przeliczeniowych
I
grum6w ro)nych oraz decyzjy/aktualne zaSwiadczenie z KRUS 0 podleganiu/nie podleganiu pod
ubezpieczenie spoleczne.
,
14. Swiadectwo zwolnienia z Zakladu Kamego (jezeli takie zdarzenie mia10 miejsce).
J5. Postanowienie Sqdu 0 odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego Jezeli taka sytuacja rna
miejsce).
J6, Dokumenty
posiada).

przeciwwskazania

do wykonywania

okreslonych

prac jezeli takie

7, Osohy pobierajljce ~wiadczenie pielygnacyjne lub specjalny zasHek opiekur)czy na podstawie
odJ"ybnych przepis6w winny dor~czyc zaswiadczenie 0 okresie pobierania tych swiadczeJi.

J

J

slwierdzaj'lce

Dokuwenty
dotyczacc os6b. k(6rc prowadzily dzjalalno$C ~osPQdan;Zai
z ZVS jnformuj~ce
okresie podJegania ubezpieczenfu spolcczncmu i podstawie
wymiaru skladek
.
.

8, Zaswiadczenie

°

DQkumenty dO(yczHce os6h. k!6re wSll6lpracQwa!y w prowadzenju
dzialalno$cieospodarczcjj
J9, Oruk Z\vUA • zgloszenie do Z~S-u 0 zakonczonej wsp61pracy W prowadzenill dzialaJnosci
gospodarczej oraz zaswiadczenie z ZUS od jakiej podsfawy byly odprowadzane skladki na
llbezpiecznie spoleczne i Fund~sz Pracy

20,

Dodalkowo w przynadku reiesfraci! osoby nlepclnoSQrawnel
Dalety donrcz)'Ci.
Orzeczenie 0 niepelnosprawnosci
wydane przez ZUS oraz zaswiadczenie z ZUS
pobieraniu Illb
niepobieraniu renty z tytu1u nie.zdolnosci.

°

2 J, Orzeczenie
0 niepelnosprawnosci
wydane przez wlasciwy
Zespol do Spr8w Orzekania
o Niepelnosprawnosci
. w przypadku orzeczenia 0 znacznym lub lim iarkowanym
s10pniu
niepelnosprawllosci
zaswilldczenie z MOPS'II 0 pobcuraniu Ilib nicpobieraniu zasHku stalego.

·.
NIEZB~DNE DO USTALENIA PRA WA
WYSOKOSCI
ZAS.JL](U

DOKUMENTY
J

"Osoby, kl6re po IIst~Tli\l 7,~trudTlicllia pobiel'aly swiadczenia
:L ZUS takie jak:
z3sild chorobov,ry,
mnCier'l..)'J\ski lub zasilck w \\'ysokosci 'l.ilsilku lYlacierz),liskiego,
5wi!ldcl.Cnie reahabililRcyjne
wil1l1)' dOSIClICZYC7_!lswiCldczenic 7. Z.US 0 okresie ieh pobieraniH Z podSlaw~ wyplaly
pobierRnego swi(lclczeniCl
klOle pO \Ist~niu 7_~trlldnicnia
pobieroly swiadczenia
z ZUS \akic jak:
renl~ 2, l)'Iulu niez.dolnosci
do pracy,
rr.,nly rodzinl1~ - w przypadkti zhiegu prawa do Ic.j renly z prawcl11 do renly 7. Iylulu
niezdolnosci
do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej,
winny dosliHczyc
znswi"dc2.enie
z ZUS 0 okresie ich pobierania.
3, 2.2swi8dc2.cnie 7. lUS 0 okresie podlegania pod obowi~zkowc
ubezpieczenie
emerylalne
relliowe 7. Iylulu sprawowania
osobislej opieki nad dzieckiem.
fl. l3Swiodcz.enic
z 7J.JS pOlwierdzaj~ce
swiCldczenie uslug na podslawic
ull10wy
UQklywJ)iaj~cej,
S. Zaswiadczenic
z ZUS 0 olucsach
oplacania sldadek na ubezpieczenic
spoleczne i
Fundusz Pracy 2. pods\aw~ ich WYlniaru. dOlyczy os6b prowsdz~cych
dZlslalnosc
i os6b
wsp61 rraeuj ~c yell.
() Osoby, kl6re byly z81rudnione
ne pods1awie umowy cywilno-prawnc
lub w niepelnym
wymillr7.c
CZllSU pl'ilC)', winny
przedlozyc z8swiadczenie
0 wynagrod'Lcniach
brullo za
\<aidy tnicsi::jC 7. adnolacj~ 0 odprowlldzanych
skladkach nfl ub.ezpieczenie
spoleczne i
fundus:L Praey.
7. Osoby, l<t6rc v.,rykonywaly pracy na podslawie umowy 0 prllc~ naklluJcz.::j winny
prz.edloiyc zllswiadczenie
0 dochodach
brutto u kaidy miesiJ\c Z adnol8cjq 0
odprowadzanyeh
skladkach na ZUS i Fundusz Prllcy.
8, Z::dwillclczenie
\V wykollywaniu
pracy w Z,akladzie Karnym
wraL 7, micsi~c7.nymi
'.llrou)<ami brutto (w pl'Z)'padku
wyhonY'l't'ania
tllkJej pracy.)
9, Ksi~~,eczb
wojskowa lub zaswiadczenie
z WKU - w przypadku
odbycia s·luzby
wojskowcj,
! 0 NUJ)l(,.l kan\a bankowego
w cel\.) przekazaniil przyzllilnych
swiadczcJi.
) ), Sv"i&dec\wa pracy (kserokopic)

2,050b)"

WVMlli:N10NE
DOI<UMENT\'
NALE7.JY TRA1<TOWAC,
.JAI<O
PODSTf,WE" W ~~C7 ...EG6LNVCH
PRZVPADl<ACH
WVMAGANE. SA
])())~UMENTV UZUPELNJAJACE.
WVZ,J-;:J

i

POWIATOWY

URZAD

PRACY

w

INFORMACJA DLA OS68 REJESTRlIJACYCIl
SIF; W POWIATOWYJlI URZF,OZIE PRACY (PRAWA I 080WIAZKI)
Prawa I obowiq7ki osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urz<;dZl~ Pracy jako beLrobotna lub pos711kuHca pracy, okr~sla ustawa z dnia 20 kWletnia 2004 r. 0 promocji
7atrudntenta I mstytucjach rynku pracy (tekS! jcdn.:Dz. U. z 2019 r. pOL. 1482 z poin. /111.)oraz przeplsy wykonawcze do tcjie ustawy .

. Rejestrac.ja w Powiatowym Urz~dzie Pracy
i':. pod;)a\\ ie R07P0f7qdLcnhl Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolerznej zdnia 14 kwielnia 2020 r w sprawic rejestracji bczrobotnych i poszuluj~cych pracy (Dz. U. z2020r., poz. 667).
\\ (' 'Iu dokonam3 rcjestracJi osoba ubiegaHca si~ 0 zarejestrowaniejako
bezrobotny:
I)
7giJVd
~I~ do powialoVYcgo
urz~du pracy, wtasciwego
ze wzgl~du na rniejsce 13meldowania
~tatego lub CZ8<;OWCgO, a jeLcli nie jest zameldowana
- do powiatowego
urz~du pracy. na
dLialania pr7cbywa, zwancgo dalej ..wtasciwym
powiatowym
urzf;dem pracy", albo
2}
wnnSI wnimck ('I dokonanic reJestracjl. 1)8elektroniczn<)
skrzynk~ podawczl1 wfasciwego
organu publicznej stuiby zatrudnienia,
za posrednictwem
fonnularza
elektronicznegoudost~pnionego
\\ IJ~rlweL!l)J() !)prav. pracy:
<I) IA "IY'ilcmie lelelnfonnJtYCLnym,
0 kt6rym mowa wart. 4 ust. 9 uSt3WY z dnl3 20 kwietnia 2004 r. opromocji
zatrudnlenm
i instytucjach
rynku pracy, zwanej dalej •.ustawtl".
",.,ka/an} m w Biulctynic
Infonnacji
Publkznej
na &lronie podmiotowej
lego mmislra, albo

hi na dckJrol1lclJleJplalionnie uslug administracJI publicznej,

0

ktorego obszarze

ktorej mowa w ustawie z dnia 171utego2005 r. 0 infonnntYLacjidzi.lalnoici podmiotow realizuj~cych zadania pUbliczne(Oz. U. z 2020 r.poz. 346 i 568).

\\ L'c:!UUUkOllillllJ rC'ie~truC'Jl osoba ubiega)'lca siC;0 larejestrowanie
jako poszukuj'lcy
pracy:
1)
Iglas/a Sl~ do \\ ybrancgo albo wybr::mych powiatowych
urz~dow pracy, alba
2)
\\ n051 wnlO.:;ck II dokonanie rejestracJI. na elektronicZlll:) skrzynk~ podawcz<} wlasciwegoorganu
publicznej sfutby Latmdnienia.
za posredmctwem
fonnularza
elektronicznego
udostf;pnionego
"la~rlwe~{I
do •.•prRw pracy:
I) " !-ty"'lcmlc telelnfonnat)'Clnytn.
0 ktor)'m mowa wart. 4 ust. 9 ustawy, wskazanym
w Biuletynie Infonnacji
Publicznej na stronie podmiotowej
tego ministra, alba
ill na clektrolllC'LncJ platf(mnie ustug aJll1lT1istracji publicznej,
0 ktorcJ 1110v,a w ustawlC z dnia 171utego :!005 r. 0 lnfonnatyzacji
dZlalalnosci podmiotow
realizujqcych
zadania publiC'zne.
lhoh;].

przez ministra

przez ministra

Parlarnentu
Europejsklcgo
I Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordvnacJi
systemow zabezpieczenia
spolecznego
(Dz. Urz. VEL 166 z
I,l pOin 1111~) Dz. Urz. t'E Polskle wyJallJe 'pecj.lnc, rozd1 5, t. 5, SIr.72, Z poln. zm.), przyjeldl:ajeyca do Rzeczypospolitej f>olsklej w celu poszukiwania pracy, zwana dalej •.osob~ pobleraj~cq

n kt/lrej 1110\\a \\ art. M rM'porLtldLcnia

,0.04 20U4, '"

"~'-hlfek lila belTobotnych,
lll11ego pJll-stwa".llloze
bye zareje~trowalla.lako
poszukuj:.}cy pracy tylko w jednym, wtascl\vym
powlatowym
urz~dzic pracy.
(hoha uhlcgal~~c3 'i1C:0 lareje,lrOWanie
Jako heLl'obotTl), W tryble okre~lon)'m
w & 2 u~t 1 pkt 1 moze przed zgfoszeniem
sic: we wtasch.\'ym powiatowym
mo";_\ \\' ~ 5 ll~t 5./a po~n.:t.lnH.:l\velll fonnultlrza
clektrOlllcl'nego
Udo5t~pnlOnego
w sj')temic telcinfonnatYC7nym.
0 kt6rym mowa wart. 4 ust. 9 ustaW)'.
(hoh3 uhlcgaJ'lca si~ \.I /areJestrow~nJe
jako poszuk.ujqcy
pracy
pr/cka"'L~ do tcgo lIT.l~du d<lne. 0 kll)f)'Ch mowa \\' § 5 ust 5 pkt 1
._~ CUli/Ollell1lc!.: UbICg,lHC) !-tiC;o.'areJe!)trowanic
jako bC.[fobotny
ktbrvch mnwa w 5 ust. 5 pkt 1 12 uraz4 :!:!, numer PESf-l. 0 ile

*

urz~dzie

pracy przekazac

do tego urL~du dane, 0 klorych

w tl)bl~ okrecilonym w § 2 u~t.:! pkl I mote przed zgloszenicm
sic: w wybranym
powiatowym
urz~dzie pracy, w ktorym ubiega si~ 0 reJestracj~,
-619-12. w sposob okrcslony w ust. 1.
w tryble okre~lonym
w § 2 ust. 1 pkt 1 moie przed zgloszenlem
si~ we wlasciwym
powiatowym
urz~dzie pracy przekazac do teso urz~du dane, 0
pO'iiada, a takie intol1l1acjc 0 status Ie, 0 ktorym mowa wart. 1 ust. 3 pkt 21it. a-g, lit. ha i lit.j-I or8Z pkt 3 i 4 ustawy, w spos6b okreslony wust. 1.

jako pO'i~llkuJ!lcV pracy w trybic okrcslonym.w
§ ~ .ust. 2 pkt I ~oi.c prz.ed zgfosz~niem ,si~ w powiatowym
urz~dzie p~acy, w ~torym. ubies~ S!~ 0 rc:jestraci~,
pr/claza" do tego urz~du dalle." ltorych mowa '" § 5 ust.) pkt I I~ oral 4 22, l1umer PESEL, 0 tie poSt.da, a takze mfOmlaCjC0 SlotuSle,0 ktorym mowa wart. lust. 3 pkt2 ht. a-g. ht. ha, ht. hb I ht.j-I oraz pkt 3 I 4

.4 ('uL!/ollcnllec

ubiegaJaL'Y Sl~ 0 lar~Jestrowanie

U,la\\}. \\ spo~oh ok res Ion} \'v ust. 1.
PI) pl/t'ka:tallill
pr7e/' osohv. 0 ktoI)ch mo\.\ a w us!. 1--4. wvmaganych
!'>posob okn:~loIlY w u~t. I. \\ l'elu t..Iostarc7ellla w~zjstkich
wymaganych

danych, powiatowy
llr7Jld pracy wyznacza tennin stawiennictwa
na potrzeb) rCjl!..,tracJ1 dokumento\\
j dokonania rejestracj1.

6. \\' pr/} padku llIestav.lennictwa
w powiato" ym llrz~dzie pmcy o'ioby. 0 ktoreJ mowa \\ U'it. 1-4. w tenninie,
\\ alt. 4 U'it. 9 u~ta\\o}. daJl)'ch przekalanych
pr7ez te; osobe; .

. 1. O,nba pobieraHca ,"sllek dla bctrobot!,)ch

I

0 kt6rym

w urz~dzie,

mowa w ust. 5, zaprzestaje

nie dluiszy

nit 7 dni roboczych

siC;przetwarzania

w systemie

od dnia przekazania

teleinfonnatycznym,

danych

0 ktorym

II1l1es"'pal'lStwa, ubiegaj~ca S1, 0 ~arcjestro\"lI1ie jako poszllkuj~cy pracy w trybie ok~eSlollym w § 2 ust. 2 pkt l, w wyj~tkowychprzypadkach

w

mowa

wynikaj~cych z

l)bJckt:w~}ch
0kollczno",cll.ub
pr.le-:.zko.d ulllemo71IwlilJ<l~ych
reJe~tracJe; we \'oI.lSCI\\ ym rl)Wlat~wym ur7c:d7lc pracy w lennlTlle, 0 k~oryn:t mowa w, a.rt. 64 ust. 1.lit. b rozporz'l~el1la
Parlam~nt~
EuropeJ,s~lego
1
Rady I \\'[~) nr 88.312004/dI1l3
29 kWlctl1lal004
r. w sprav,le koordymlcJI "'Y'itcm6wzabezplec7el11a
spoJccznego,
moic przed zglo~zclllem
Sl~ we wtasclwym
powJatowym
urzc;dzle pracyzgJosu:
Sl" do wlasclwego
v, oj!.:\\ ~)d7klegl) urlc:du praq i prLekaLac prJco\\ IlIkOWI y, ojcwodLkiego
urz~du prac) dane, 0 kt6rych mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2oral4
22, numer PESEL, 0 ile poslada, a takie infonnacje
0 statusie, 0 kt6rym
Jl1O\'oa\\ art I ust.3pkt111t_3g.lit.ha,lit.nbIJit.J
lorazpkt3i4ust
•.
.1 Po llLy~k"nlll od oo;;ohy pobleral·~ceJ 7a~ilek dla benobotnych
z innc~o p~nstwa danych. 0 ktorych rno~a w § 5 Ust. 5 pkt J i 2 oraz4
22, numeru PESEl,
0 ile posiada. a takze infonnacji
0 status ie, 0 ktorym mowa w
.lft. 1 u,L 3 pk.1 ~ lit. a g.lit, ha. It. hb i IILj I ~1ralpkt 3 i 4 u'itaW)'. \\oJc\\ot.!l.ki
uIl::Jd pr3cy nie7wtocznlc
przekaluje
te dane do wl3~cjwegopowiatowego
urzc;du pracy.

""y .

*

3. 1\ic7\.\locznle
po u7yskalliu 7 wojC\\'Odlkl(~go urzt;du pracy danych, 0 kt6rych Jl10wa w 5 ust. 5 pkt 1_12 oraz4-22.
numeru PESEL. 0 ile posiada, a takie infonnacji 0 status ie, 0 ktorym mowa wart. 1 ust. 3 pkt 2 lit.
.1 g, lit. ha, Ill. hb i lit. j-I oraz pkt 3 i 4 ustawy, wbsciy;y
powiatow),
ufLqd prac)' wyznacza osoble pobier"j~ccj
7asitek dla bezrobotnych
z innego pallstwa motliwie
najkrotszy
tennin stawiennictwa,
w celu
dokollClIllil rC_le~tracjl
.4. \V pr/)p,IIJkll gdy osoba pobicraji.)ca z<l!iilek dla bezrobotnych
z innego panstwa stawi sIr; we \\ lasci\\ ym powiatowym
urz~c.Izie pracy wtenninie,
0 kt6rym mowa w ust. 3, rejestracji dokom~e si~ z dniernzgtoszenia
"III;leJ o •.•oby w wojew6o/kim
urzffdzie prac> i pr/ckal'ania
pr.lC7 niq danych, 0 ktorych mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 i 2 or!1L4 -::2, numcru PESEL, 0 ile posiada, a takie informacJI 0 statusie. 0 ktorym mowa wart. 1 ust. 3

plt~ht'

g.lit ha.hJ.hbiliJ.j

lora/plt314uSla\\).

5 \\' przypJdkll
goy osoba poblerajqca
z:lsitck dla bezrobolnych
I'glovcllI<:l 'il~ te] osob)' w pOWICStOW)1llurL~d7ic pTacy.

,.1 Q,oba ubiegajqca si~ 0 lareje;Jrowaniejako

l

innego

pail.,twa

stawl si~ \\ e \\-Iasciwym

powiatowym

ur7c;dzie pracy po upfy\\ ie tenninu,

0 kt6rym

mowa w ust. 3, rejestracji

dokonuje

sic: z dniem

bczrobotny albo posluklljqCY pracy w trybie okreilonym odpowiednio w § 2 ust. I pkt I albo ust. 2 pkt I przedklada do wgl~du pracownikowi powiatowego urz~du pracy

dokonuj<lccmu
rejestracji:
I)
dowod OS~)blSty a wprrypadkujego
braku - inny dokument tolsamosci.
2)
odpowiednio:
';WiCldcctwa ukonCicnin !'>zkoty. dyplomy lub inne dokul11cnly potwierdz.lj'lCe
kwaJifibcjc
lub 7aswiadczenia
3)
~\\ ladccl\\o<l prncy i innc dokumentynle7bc;dne
do ustaleniajej
uprawllicil prrystugllj<}cych
na podstilwie przepisow ustawy.
-l)
dokulllcnty
stwierdla.i'lC'c przeciwv. skal.anla do w)'kony"
ania okre~lonych
prac ,jczcli takie posiada.

0 ukonczeniu

szkolenia,

).2 (hoh,1 IlICpelll0'5pmWna
uhlegajrtl'a
siC; 0 zarcJcstrowanie
jako bC7I'oboiny alho pmzukujqcy
prary, oproc2' dokument6w.
0 ktorych mowa w ust. I, przedkJada
dokumenty
potwierdzajtlce
rodzaj i stopiel)
Ili~pctnospr<l\\nO~cl.
,J Do n,>oby pohi('r:\j~.:c.i lasltek dla b~1robotnych I innego panstwa stosujc sit; odpowlednioprzcpic;y
U'it. I pkt 1 i 4.
) 4 \\' l<lkle~i~ IlICiht;dn)1ll do u"ltalellla !:.tatu~u! uprawlllcl·l rcjc~trow~ll\('h
o~ob pm\ lato\\) url'ld pml'y moie !:.pOrlqliLac kopie.dokumentow.
0 ktorych mowa w ust. I pkt 2-4 i ust. 2, przedloionych
w postaci
dokumento\\
elcktmlllC/Il)
eh oral 'por7qd/3c k •.•erokople I \\ ykOTlilC •.•(an tych Jokull1cnlo\\
przedlMollych
w postact papleroweJ.
) 5 O~Oh3 ubll:gaHca 'i:ic:(\ l'areJc~lrO\\ 311lejako bczrobotny"
Iryble okre~lonYI11 \\ § 2 lI~t 1 pk.t 1 prZek:liuJe pracowOIk.owi powiato"
egourzt;du
pracy w trakcie rejestracji nast~puj~ce dane:
I) Imi~ lmll0na) i nazwisko oralplec,
2} oby\\ atebtw 0 alba Ob)"",'3Iclst\\ a,
3) IlUl11cr PI;SEL, a wprl',;paukuJego
brakll- rodzaj, serit; i nrdokumentu
poty., ierdzajgcego
tozsamosc.
4} imion3 rod7ICOW,
5) daler i mu:jscc urodzcllla,
6) nazwisko rouowc.
7) stan cywilny oraz infonnacjc; 0 pozostawaniu
albo niepozostawaniu
mal7011ka w rcjestrze bezrobotnych
i poszukujqcych
pracy,
8) hczbt; dzieci na utr.lymaniu. daty ieh urodzenia oraz infonnacje
0 samotnym
w)'chowywaniu
dzieci,
9) "dres zameldowania
na pohyt staly lubczasowy
oral adlcs do korespondencji,
a t<,kie adrcs poczty elektronicznej
lub nrtelefonu
lub inne dane kontaktowejeteli
posiada,
10} \\),ks7takenie,
11) UkOl'lCLone S11-..0ly,
12) iawody wyuczone. zawody wykonyw8ne.
kwalifikacjc
czqstkowe w rozumiemu
art. 2. pkt. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. oZintegrowanym
Systemie Kwalifikacji
(Dz. U. z 2020, poz. 226) orazz8\.\6d,
w
ktoryll] .o~oba ubiegaj~ca si.C:~ 7areje5t~o"alliejako
beLrobotny
chdalaby
pracow::ll~ i rna ku temu odpowiednie
kompetencje
i kwalifikacje
potwierdzone
stosownymi
dokumentami
lub udokumentowanl}
c"lglosc prac} \\ okresle m1l111nUm 6 mleslC;cy.

13) POIIOI11
znajolT1osciwzyko" obcych,
14) posiati<me uprawnienla
zawodowe.
15) rodlaJ I slopien niepehlosprawnosci,jeteli
dotyczy,
16) okre~y zatrudlllenia
z podaniem 1l3ZWYpracoda\·\"cy. zajmowancgo
stanowio;ka pmcy. wymiaru c.msu pracy i podstawy wykonywania
pracy,
17) okrc!:.), "" ykoll),wallia innej pracy zarohko\\eJ
i opJac<lnia ~ktadek na lIbCLpicC'lenia !:.poJecLne 1tytulu prowad.lcnia
pozarollllc7ej
dziatalnosci,
18) innc okre •.•y zaliczanc do okrcsu upra\\ niaj~l'ego do lasitku dla be.lrobotnych,
0 ktorych
mov.a w usta\\ ie,
19) 5po~oby lOzwi'lZania stosunku albo stosunkow pracy (StOSLUlkualbo !:.to!:.unk6w sluibO\V)'ch) W ostantich 6 miesi')cach przcd dnicm rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnieil do zasilku dla bezrobotnych.
20) kierunki sl'kolell. kt6rymiJest
zainlcresowany.
oraz ewentualne lalnteresowanie
podjt;ciem zatrudnienia
w pallstwach 0 ktorych mowa. wart. I. ust. 3,pkt. 2. lit. a-c ustawy,
:: 1) fakty niclbc;t1ne do u5taIenia moiliwo\ci
prL),znania .,tatusu bC/'Tobotnego, 0 ktbrych mowa wart. 2 ust. 1 pkt 2 llstawy,
22) l1umer rachunku bankowego
lub rachunku w spoldllCJc7Cj kasle oSl'c2c;dnosdowo-krcdytowej,jeieh
posiada w cclu przekazywania
przyznanych
swiadczdl.
b () Osoba ubiegaHca SIC;0 larl.:je<.,trO\\'allle jako POS.lUklU<JCY
prncy w trybie l1krciIonym w § 2 ust. 2 pkt I przeka.luje pmcownikowi
powiatowego
urzt;du pracy w trakcie rejestrncji dane. 0 kt6rych mowa w ust 5 pkt 1-6 i 9-22.
6.7. C~J(.vo7i~.mlcc ubic~aj:lcy Sl~ 0 zarejestrowani~
jako be7robolny albo p'OSZUkl~j<}CY
p~'ary w trybie. okrdJoll'ym odpQ\.viedlliC! w § 2 ust. I pkt I a}bo ~ISt.2 pkt 1 przekazuje praco~likow~
pow~a!0':Vego urz~du pracy w trakcie
reJc~traC_jl dane, 0 klOl)'ch mowa"
usl. 5 pkl 1 12 oraz4 22. numer PESEL. 0 lie poslada. a takic mfonnacje 0 SI.ltUS1C.0 klorym 1110wa odpowledlllow
art. I USI. 3 pkt 2 lit. a-g. Itt. ha. hI. hb I ht.J-1 oraz pkt 3 14 ustawy.

b,8 Osoba

llbiegaj~ca
SIC: 0 zarcjcslrow31llc
Jako bczrobotny
W trybie
okresJonym
\\' § :! Ust. 1 pkt 2 podaje \\C "niosku
0 dokonanic
rcjeslracji
dane, 0 ktorych mowa w ust. 5. zapisywane
w systemie
leleinfonnalycznyrn,
0 klOT) m mowa wart 4 ust. 911stawy, z3t'!cza do wniosku dokulllcnty. 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4 oral ust. 2. wydane w postaci elektronicznej
oraz skany tych dokumentow
wydanych w
poslaci papierowej.
WskilzuJe wJasciwy powlatowy
urz<)d pracy oraznpatruje
Wlliosek:
1) kwallfikow8nym
podpisem elektroniClTlym.
a1bo
2) podpisem
zaufanym.
alba
3) podpisem
osobistym
6.9. O~oba ubiegaHca
SIC;0 zareje!-ltro\.\anie jako poszllklljqCy pracy w trybie okrcslonym
w § 2 ust. 2 pkt 2 podaje we wniosku 0 dokonanie
rejeslral"ji dane, 0 kt6rych mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 9-22, zapisywane
w
!,ystemie tcleinfonnatyczn),lll,
0 kt6rym 1110\\a wart. 4 ust. 9 ustawy, \.\skazuje wybrany albo wybrane powmtowe url'l;dy pracy orJzpodplsuje
wniosek w sposob okreslony "" ust 8.
6.10 Cud/071elmec
ubiegajC}cy si~ 0 nrejestrowanie
Jako benobotny
albo pos7ukujqcy
pracy w trybie okrdlonym
odpov,IIednio
W ~ 2 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2 podaje we wniosku 0 dokonanie
rejestracji dane. 0
kto:ych lllowa w U'il. 5 pkt 1 12 oraz 4-22, numer PESEL. 0 ile posiada, a takte infonnacje
0 statusie. 0 ktorym mowa odpowiednio
wart. 1 ust 3 pkt 2 lit. a-g, lit. ha, lit. hb llit.j
I oraz pkt 3 i 4 ustawy, zatqcza do
\\ 1lI0sku dokumenty.
0 kt6T)Th mowa w ust 1 pkt 2-4 omz USt. 2. wydane w postaci elektronicznej
oraL skany tych dokumenl6w
wydanych w postad papicro\'oej, v.skazuje odpowiednio
wJaSciwy urUld pracy albo
wybrany albo wybrane powlatowc urzc:dy pracyoraz
podplsuje wniosek w sposobokrdlony
w ust. 8
6.11 O:-.oba ubicgsHca si~ 0 z8rejestrowaniejako
bezrobotny
albo poszllkujqcy
pracy moze rowniez wyrazlc zgod~ albo przekazac infonnacj~ ojej braku na:
I)
udzial w badaniach rynku pracy prowadzonych
przeL publiczne stuzby zatrudnienia,
organy administracji
rU}dowej, samorZ1Jdowej lub na ich zlecenie;
.2)
pr LetwarLanlC danych osobowych \IoTa7 l ich zakresem na podstawie przepisow Unii Europcjskiej
0 sieci EURES.
·).1:! \V pr7)opadku gdy osoba ubiegajCJca si~ 0 zarejestrowaniejako
bezrobotny
alboposzukujfJcy
pracy wyrazi zgodC;, 0 ktorej rnowa w ust. 11, podaje adre!:. poczty elektronic7nej.
7.1. Usoble ubiega)ijcej si~ 0 zareJeslrow<lnie jako bezrobotny
Jlbo poszukuj'fcy
pnlcy jest zaktadan8, w postaci elektronicznej,
karta rcjestracyjna
bCLrobotnego
albo karla rejestracyjna
P052ukuHcego
pracy, zwana
(blej •.karhl reJcstrac),Jnl}".
7.2 Dane .lawarte w kartach rejestracyjnych
tworztl rejestrbezrobotnych
j poszukujtlcych
pracy, ktory stanowi element rejestru danych, 0 kt6ryrn mowa wan. 3311St. 5a ustawy.
7.3

Rejcstr ~clfobotnych
poszukuJqcego
pracy.

7.4

ElcktroniL'lna
poslac rcjestru b.ezrob.otnych
i. poszukuj_tlcych
pracy
..,klad .•1Ilych priez o'ioby ll~l~gaHC'e SIC:0 zareJestrowaT11e w reJestrze
trakcle PO/l)~t<1WClllld\\ r('JC.,tr7e

UP-24a

j

posluk';lj'tlC~C~ pracy stanowi elektroniczny
zbior
nosCI danych dotycz<}c)'ch proponowanych

w szczego

03.06.2020

Cenlrum Drukui~

d~nyc~ 0 bezrobotnych
i poszukl,lj'lIcy~h pracy,.uzyskany~h
':V trakcie rejc-:.tracji or3Z w trakcie posiadania
statusu
I udzlelallych
fonn pomocy okres oneJ w ustawlC. pozbawleflla
posiadancgo
St3tusu oraz przyczyn tego pozbawienia.

nie wyt<}cza ut!Walania ~branych
danych i. dokument~w
w postaci papierowej,
w szczcgolnosci
wlasnorc;cznic
bezrobotnych
I poszukuJfjcych
pracy w trakcle reJestracJl oraz pr.lez osoby zarcjestrowlllle
w rejestrze bezrobotnych
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bezrobotnego

albo

podpisanych
oswiadczeil,
i poszukuj'lcyC'h pracy w

POW1;.J!O\','YUJ7<ldpracy, pI-lcd

;:arcjcstrowaniem

osoby

jako bczrobotncJ.

sprawdza

w

rcjesl17c. 0 ktoJ) III mown W il11. 4 ust. 4a ustJ\\iy. czy rCJcstruHca sit; osoba nic jest 73rcje~tro\\ana

\\ innym pOw13towym

urz~dzle prac,.

RCJc\lraeji osuby uhiegajqcej si~ 0 larejestrowaniejako bezrobotny
albo pO.'.LuklljqC), pracy dokollujc .••it; I dniem, \\ ktorym o'ioba:
I) /gtosila si~ do rowl.atow~g.o
ur.l~~lu pracy - po poswiadczel~iu.przez
!li') ,wl,asllon;c,znym podp:iseT~l prlckaJallydl
przcL ni'J danych i zloie.lliu~ w ohecnosci .pracownik~ powmtowego
urz~du ppc_y 1 pod
'),gorelll ndpOW1Cd7JalnosC\ kame) Zil skiadalllc fals7ywych oswladczen,
o.'.wladczCllliJ 0 pTa", dZIWOSL'1 prZeka7all~ch dall}ch oraL 0 zap07nalllu Sl~ L warullkaJTIl.larhow<tllHl
statu~u w brzmiclllu: .. Swladomv
mlpowiedzwlno~ci
kamcJ La sklaclanic fals/vwych
oswiadCLcn.
oswiadczam.
ie w<.;L)stkic podanc przczc mme W traJ...cie reje~lracji dane ~'I Igodne ze ~tancm faktycznym
oraz zostalem
pouczon)
""arunkarh lachowania
"Iatusu bClfobntnego
'posLukuHcegopracy.
n;
wlllosta \\Tl\osek 0 dokonanie
rejestracji w trybie okreslonym
w § 2 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2 - po opatrzeniu
go i zahlc70nych
do \I,niosku dokumentow
oraz oswiadczema.
0 kt6rym mowa w pkt I. pod
rygorcm odpo\\ Icdziainosci kamej La <;kladanle tatsLywyl'h oswiadczei'l,
kw alitikow3nym
podpisclll clektroniC7l1)lll.
podpiscm Laufanym albopodpiscm
osobistym,
9.2. JeLcl1 osoba uhlegaj'lca ,;i~ 0 larejestTOwanie
jako bczrobotny
albo poszukuj'lcy
pracy w trybie okreslonym
odpowiednio
w § 2 ust. I pkt I alba usl. 2 pkt 1 byla wCLesniej zarejestrowana
w rejestrze bezrobotnych
i
poS/uJ...ujqcych pr~c~. pOIll)Wna rcje.stracja polcga na dokonnniu nktualiz~cjl
dany.c~ d~tycz'lc:ych o')oby .t;awa.rtych,w rejcstJ:zc bezro~t~ych
i pos;wkuj::,cych pracy pr~ez z3st'tpienie danyc.h nieaklualnych
danymi
aktualn)1TI1. JeLeh me nasl<}plia ZnlHlTla w danych przckal.anych
w trakcle ostatmeJ rCJcstracJl, osoba ublcgaJ~ca Sl~ 0 zareJestrOVt'3lllC Jako bezrobotny
albo poszukuHey
pracy przedklada
do wgl<}du pracownika
PO\\ iJto\\lego url<;du pracy dowod osobisty albo inny uokument
potwicrdzaj'lcy
toisamosc
wraz z oswiadczelllcm,
ieprzekal3ne
uprzcdnio danenie ulegly zmianie.
93. Pl'7eplS u~t. 2 stosuje si~ Odpowlcdnio
do osoby ubiegaj<}cej si~ 0 zarcjestrowanie
jako bezrobotny
alba poszukuj'lcy
pracy w trybie okrdlonym
odpowiednio
w § 2 ust. J pkt 2 alba ust. 2 pkt 2, z tym.ie osoba td
oswiadcIenie.
0 ktorym mowa w u"1. 2, zali.}Cl3 do wmoskuo
dokonanie rejcstracji.
9.1

0

::n

9.4. Be/ u"czcrbku

dl. przepis6w ~ 4 przcpisy usL 1-3 stosuje si~ odpowiednio do osoby pobier.j~cej z.silek dla bezrobotnych z innego panstwa, z tym ie tak~ osob~ rejestruje si~ j.ko pos2Ukuj~cego pr.cy po

zapo7namu
Sl~ pr7c7 nUl zobowlqzkaml
wynlkaHcyml.l
art. 33 Ust. 3 ustawy.
\V ~zuegc)lnie
uz,hJdmonych
pr7ypadkach
starosta. majC}c na uwadze obiektywne
okolicznosci
lub przeszkody
uniemoiiiwiaj'lce
przedloienie
kompletu dokument6w
oraz przekazanie
wymaganych
danych.
moze wyrazic zgod, na rejestraej~Jako
benobotnego
albo pos7ukuj<}cegopracy
osoby nieposiadaj'lcej
kompletu dokument6w
lub kt6ra nie przekazala wymaganych
danych.
96. PL)wiatowv urz<ld prary po dokon:.l1liu reJcstracji uzupeh1ia dane 0 osobie zarejestrowanej
0 podstawowy
rodzaj dzialalnosci
ostatniego
pracodawcy
tej osoby przed rejestracj<J wedrug Polskicj Klasyfikaeji
D7Iat:Jlno~ci (PKD) ora7 odatcy ukOl'tcLenia ostatniej szkoly i niezwlocznie
przekazuje
wszystkiedane
do rejestru, okt6rym mowa wart. 4 ust. 4a ustawy.

95.

9 7 Powiatowy
ul'l'ld pracy pr/ekazuje
o~obie zarejestrowanej:
J )
kopi~ lub W} druk zi%nego
przez ni'} oswiadezenia,
0 kt6rym mowa w ust, 1 i 2, oraz wydruk danych z karty rejestracyjnej
-na wniosek;
2)
Inf()nnacJ~ oprzysruguJ:}C)chJej
prawach i ObO\\lli)zkach wynikaj'lcych
z ustawy oraz ronnach pomoey okreslonyeh
w ustawie -z urzc;du.
9 S Osoba .larejestrowana

jako bezrobotny

1)
2)

osobi~cle albo
za posrednietwem
-0 \\ szelkich Imianarh
10

alba POSZUkllj'lCY pracy zawiadamia

fonnuiarza
elektronicznego,
udo'itc;pnionego
w danych przekazanych
w trakcie rejestracJi

powiatowy

urz<}d praey:

w spos6b okreslonyw
§ 2 ust.
oraz w zloionychoswiadczeniach,

Reje ••tracJi osoby ubiegajqcej si~ 0 zarejestrowaniejako
bezrobotny
alba posIukujqcypracy
1)
nieprzedtozenia
doJ...umenllm. 0 ktoryeh mowa w § 5 ust. I pkt 1 3 OTa7USl. 2.lub

I pkt 2 i Ust. 2 pkt 2
W

nie dokonuje

tenninie

7 dni od dnia ieh wyst'lpienia.

si~ w przypadku:

2)
3)
4)

odmowy pr7ekazania
wymaganych
danych.lub
odmowy poswwdczenia
przekanmych
danyeh i oswiadczenia
0 prawdziwosci
przckazanych
danyeh oraz 0 zapoznaniu
siC;z warunkami
zachowania
statusu, w spos6b okrdlonyw
§ 8 ust.
nieopatrTcnia
wnlosku 0 dokonanie
rejestracjl,
zaJi)ezonych
do niego dokumentow
i o~\\'iadC7enia 0 prawdziwo~ci
przckazanych
danych oraz 0 zapoznaniu
sicr z warunkaml
zachowania
pOdPIS6", 0 ktorych mowa w ~ g us!. I pkt 2, lub
5)
niestawlennictwa
\\I powiatowym
urz~dzie pracy \\ v.'Yznaelonym
terminie. 0 kt6rym mowa W § 3 ust, 5
II I O~Ob~l zareje~trowanaj3ko
be/robotny.
ktom zamierz3 1111lenit~Tmejsce zamleSlka11l3, W pflypadku
gdy skutkuje to zmianq wlasci\\<osci powiatowego
urz~du pracy, informuje 0 tym zamiarze:

1 pktl,

lub
statusu. jednym

z

I)
2)

oc;,obiscle albo
za posrednictwem
formularza elektronicznego,
udo<;t~pnionego
w sposob okreslony w § 2 ust. I pkt 2
powiato\\'y
url<}d pracy. w k~Orylll jest zare/'estrowana,
i sklada .~llio5ek ~ prlt:slaille
danych zgromadzonych
w jcj karcie rejestracyjnej
oraz kopii dokumento\'t
l.gromadzonych
w postacl papicl'O\vcj do
PO\vIJto\\ego
urzc;du prary wlasClwcgo ze W7g C;du na plallowane mleJsce lamleS7kaJll<L
II 2 p(~\J,'lato\\) urz'ld pracy wprow.ad7a do karty rcje~t~acyjnej
b.e.lrobotncgo
infonnacj<; 0 PO\\ iatow),m url~dzie pracy \\ taSciwym zc wzgl.~du na plan~:vane
!llicj.~cc lam.ieszkama
bezrobotncgo,
w)hlel<l kart~
rCJcstracYJIl:} beLrobotnego
L reJcstru
be,ll'obotnych
1 posTukuHcych
pracy oraz przcs}b
do tego urlrtliu dane dot)'C7<}ce osoby be7fobotneJ
zawarte W JeJ karclc reJcstrac)JncJ
w postaci clcktronic/ncJ
oral kuplC
doku!llClltl~m. 0 ktorvch 111l1waw \lsI I
I J.3 050\1.1. J...!()rannienil; miejsce zamieszkania, 0 kt6rym mowa w u,;1. 1, zgtasza siC;w powiatowym urz~dzie pracy \\ ta.sciwym cllaaktualncgo miejsea 7...'lmieszkania w tem1iniedo 14 dni oddllJa lillian), mieJsca zameldo\\<1IlI.1
J J.4 PO\~ 1.1111\1,) UTlqd pracy. wJasci\\.y dla aktualnego
miejsca zmnies/k.lI1ia
oc;oby. 0 kt6rej mowa \V ust. ,1. po zgloszeniu
sit; tej o~oby do urzt;du zaklada jcj kaliC; rejestracyjnq
\\' postaci elektronie7nej
oral. doh,cz:!
kople dokumentow,
0 J...torych 1110\\ a w ust. I. otrLym:me
l poprLednicgo
ur/~du pracy, do dokuTncntacjl tej osoby.
lIS\\' pfl)'paJkll
Ille3tawicnnictv.
a \Iv powHHowym urzt;dzie pracy osoby. 0 kt6rej mowa w ust. J, w tcnninie, 0 ktorym mowa w ust. 3. powiatowy
urz<ld prary, ktory otrzymat kopie dokumcntow,
0 kt6rych mowa \\ USt.
I, infnrmuje powiatowy ur l<ld pracy, I ktMego je otr Lymal. 0 hraku stawiennictwa
oral Lwraca do tego urz~du otrzymane kopie dokumentow,
II 6PrZeplS} U3t. I 5stosuJc si~ odpowiednio
do osobypobierajqetJ
lasilck dla be7robotnych
I inncgo pat'lstwa.
12.1 Harobotnego
31bo posLukuj')cego
pracy ""ylqc/a si~ I rejestru bezrobotnych
i pos7ukujqc)ch
pmry \V przypadku
utraty odpowiednio
statusu bezrobotnego
albo poszukujqcego
pracy, aby nie tigurowal
we
\V ~ka/an)
III rejcstrze
jako Odpo\\,lcdnio osoba zc statuselll bczrobotnego
alba poszukuj'lcego
pracy.
l::!.2 D:me I J()kumcnty o~ob wytqczonych
Irciestru
benobotnych
i pO'izukujqcych
pracy s'} przechowywanc
na znsndach okre~lonych wprzepisach
0 narodowym
zasobie nrchiwalnym
i arehiwach.
J J I Inlol111acj~ 0 utracic
statusu poszukuj'lcego
pracy pr/c7 o,;oh<; pohierajqc,! lasitek dla helfobotnych
z inncgo pal'lstv.·a powiatowy
urzqd pracyprzckazuje
do wtasciwcgowojewodzkiego
urz~du prary.
13 .2 Powi:lIowy
Ulz'ld praC} przck:1luje
do wlasciwego
wojcw6dlkiego
ufL~du pf3cy. na J...ai:dy wnio,;ck WOjev. 6d/kiego
ur7~dll prncy, infol1l1ncjcr 0 okresach pobierania
zasHku przez osob~ bezrobotn<}, J...tl)rcj
przj/nano
zasilek na pod~tawie art. (is rozpo~7q.dz~nia P~ri:lmcTltu Eurl~pcJsk.iego i.Rady (\\'E) nr ?83'2004 Ldnia 29 kwietn\a 2004 r. w sp~a\\ ic koordynacji
sys~emo\\ Labezpi~eze~ia
spolecz.nego, wysokosci tcgt)
7<1SIIJ...u_
datJch po'>zclcgolll}ch
\\')'plat, a taklC InlonnacJ~, ClY wokreSle posladanla prawa do lasltkuosoba
hczrobotna
poblcrala stypendlulTI. wraL ze wskazalllem
okresu poblcranla stypendlUm.
14 j \\' .lv.I,pku / ogralllClcniem
luh /a\>,-ieszeniC'1l1 funkcJono\\-ania
powiat()\\ ych urzt;dow pracy Lprzyczyn !wii)zanych
zpr7eciwdziataniem
<;::OVID-19 osoby, 0 ktorych mowa w § 3 ust. 1--4. w celu dokonania
rejestracJl pr7cka:zujq dane, w zakresie okrcSlonym w § 3 ust. 1-4, za posrednictwem
fonnular.la
elektroI1lcznego
udost~pniotlcgow
~ystcmle teleinfonnatycznym,
0 ktorYlTI mowa wart. 4 ust. 9 ustawy. Do
fOn11UlarJa eleJ...tronieznego zat}CLa S.I~dokumcnty.
0 ktoJ)ch
mowa w & 5 ust. ] pkt 2-4 i ust. 2.
J 4.2 \\' prl)'PnLlku, 0 ktOlym mown w ust. I, reje<;tracja \\' reje~tr/e
bezrobotnych i poszukujqcych pmcy odbywa SIt;bez osoblstegostawlcnmctwa
osob, 0 ktorych mowa w 3 ust. J---4.w powiatowym urz~dzie pracy, na pOOstav. ic

*

danych I3wartych w przedlo7onym
fonnularl.u
elcktronicznym;
dokumentow7ahjClonych
do fonnuJar7:t elektronicznego;
3)
llall]ch lawartyeh w clost~pnych rejestrach;
4)
infonnacJI pr7ekazanych
\\ rO/mo\\'i~ teiefonic7T1cj z pracownikiem
powiatowego
url\du pracy pr7e7 osoby ubiegajf}c'l si~ 0 zarejestrowanie
jako be7robotny
alba poszukuj(}cy pracy.
143 DokonanJe
l'eje~tracjl \'v rC.le~trzc bC/fobotnyrh
1 POS7uJ...ujqrych pracy nast~puje
w dniu. przcprowadzenia
przez pracownikCl powiatowego
urz~du pracy ro:zmo\\ y telefoniczneJ
z osobq ubicgajqcq
SI<; 0
IdrcJC\tnl\\ ,lllle pko harobotny
albo poslukujql'y
pracy. Pr7cplsu ~ 8 ust. I pkt I flIe ~to~uJc SIt;
15 \\ pr/)'padku
os(_)b, 0 kt6r)ch lllO\\ 3.W § 3 ust. I 4, kt.ore wypetlllly ,>,-niosck 0 d~konanie rejestracji za pos~e9ni~twem
f0f'!TIularza elektr<?nicznego
przed dl)iem ~vejseja w zycie ro7porz~dze!1i.a, bez do.kumentl)w. 0
J...tol)ch 1110\\3 w § 5 ust 1 pkt 2 4 I ust.1, rCJestracp llast~pllJe w tryble, 0 ktonl1lll1owa
w § 13. z pOmlJ11\clem obowmzku
zat'!czellla tych doKumentow.
\\ przvpadku
braku mozllwoscl
ustale111a statusu lub
upr::m !lIen re.le~tro\\ ancJ osoby. osoh<l ta, na WC'/\\ ame pnVll:ltowego
urLf;du prac)', doJ'IC7a dokllmenty, 0 kt6rych mowa w ~ 5 ust. I pkt 2-4 just. 2.
.
16 Do uhic:gaJi.ll') eh \i~ n lJre.lc~tro\\,lIlle
w p.O\\ i,~t<?wYIllurl.C;~lie Erac.)" I b~d'-)cyc~ w dl~IU wej~('la w i)cie niniejszego !ozp.orl.'Id~~nia w okresie o~zekiwan~a na termin ~tawiennictwa
wpowiatow.ym
urzc;:dzie prac),
\) ktl)r)lI1l11owa \'v § 3 u..,t. 5 fOZpOrh}dzcl1IJ :Vll11l"tm Pracy I Politykl SpolcCZTlcj l. dnm 12li"topada
2012 r. w sprawlc reJestracJI bezrobotnych
I poszukuj<}cych
pracy (Dz. U. poz. 1299). w odmesieniu
do zakre'>u
pr/t!J....lI}\\ anych danych ~tOSUjL':.i~ dntychcla"O\\
e przeplsy
1)

2)

II. Status bezrobotnego (art. 2 u..,t. I pkt:2 I m1.:2 u..,t 1LJ>i!<l\\Y)
I..it<HU')
nei'rnhotnego
ma osoba, J...t()r,I·
1
1\ie je..,t /JtrudnlOna
tin. nie w),koTluje pracy nJ podstawle stosunku pracy, slosunku stuzbo\\ ego oraz umowy oprac~ nakJadczC}.
l'\le wykrmuje mncj pracv 73robkoweJ t7n. nle \\'vkonuje
pracy Illb nie swiadczy UShlg na POd\t:.1Wle umo\\' cywilno-prawnych
uh)nJ...o\twa \\ roJIlI(,lCj .;;poldlielni produkcYJJ1cj:sp6tdzielni
k61ek rolniczych
lub spoldzieini
uslug rolniClych.

w tym. umowy

k..,t.ldolnJ
I gotowa dopodj<;Clol zalrudnicnia
\\ pcin~ III wyml;.H/C C7a\U pracy ob(lwi~Fllj<}cego w dan) m !awodzic lub \IULhie, albo innej pmcy l.arohkowcJ.
\\ co niljnlllle_1 pl1lc)\\ Ie \\)Tl1IJrU rzasu prary - v. pr/)'padku
O\ooy niepetnospr:m
ncj. kh)rej stan pozwala na podjc;cie 7atrudllle11lil
]\11: UC/Y
c;/J...ok Z \\)'Jf!lklem lh.·/qcej ..,ICY
w s/kobch
dJa dOJ'()st}ch lub przy~tc;puj..,cej do egnminu
ckstcrmstycznego
z zakresu
~topm.l i s7kole pI)licl:alnej \\ fOllnlc •.•
tacjonarnej
Iuh TaoClncj, lub w szkolc v..'YiS7Cj, gdzle studluJc na studiach niestaejonamych.

"l~\\'

5.

9

umowv

zlecema.

umo\w

0

d.lielo

nlbo

W

okrcsic

."

programu

nauczania

tej szkoty

oraL ucz'!cej

LJ...~jtKl)talhlat
Nit; uknnc/'yt,160
IJt kobiet;} lub T11't/C1yLlla 651at
]\Ie n~hyla pr<lwa do emcf}tury lub rcnty l. tytutu nie7dolno~ci
do prac}, r.enty szkole!1iO\~;el'. renty s?cjal~ej, rel1:ty rodzinnej
wy'soko~ci. przekr~czaj<}cej polow.~ minimalncgo
u\t.mlu latruLlnlenl3~ mncJ pracy nr9l?kow.eJ.
Lapf.le.staI1lu prowad7em:.1 p~7aroII1l<;7eJ (,lla.talnosCl. I1I~ pohlera
nauc;zyclel.sklego
syVlad~ze~1Ta kompensacYJnego,
zasltku
pJ'/edc:mcrytalncgo,
\WI,Hlc7ellla rc:habllll<lcYJnego. 7asltkuchornhowcgo.
zaslJku maClcrzynsJ...lego lub Z3S1lku w wysokoSCI zasllku maclerzynsklego.

'r'

7.

agencyjneJ,

Sl; w branLowcj

sLkole 11

wynagrodzenia
za prac:~ aloo po
przedemerytalncgo,
sWladczcI1l<l

Nit: nabvla pra\\3 do emcrvtu~
albo renty 1 tytulu nie/dolnosci
do pracy, przyznanej
przez zagraniczny
organ emerytalny
lub rentoW)', w wysokosci
co najmniej najnizszej
emerytury
alba renty z tytulu
nie/dolrlo~cl
do pracy, 0 ktofych mnwa w ustawie z linin 17 grudnia 1998 r. 0 cmeryturacn
i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych.
Nie Je~t Whl~cicielem Iub pO~lad~c7em samOlstnym
lub zal~i:nym nieruchon.lOsci
r~lnej. w rozumleni~
przepisow ustawy z dni¥, 23 k~ietnia
19?4 r. - Kodeks cY.\Vilny (tJ Dz. U. 2019, poz. 1145) 0 powierzchni
UlYfl...O\\
roln)ch prlekrarz.lj'1l'cJ
2 h,l przcl!c7cllIowe
lub tHe podlcga ubezpleczelllom
emerytalnemu
I rentowym
z tytulu staleJ pracy Jako wspohnalzonek
lub ilomowlllk w gospodarstwie
rolnym 0 powierzchlll
u.i}tk()\J, rolnych przckr.:lclaJqccJ 2 ha przeliczeniowe.

Nie lllyskuje prlychod6w p~dle_g.jqcych opod.lkowaniu
p~}Jatku UOChl,dl)\\ego
CI'.l~du Statyst)Clncgo

pod.lklemdochodowym

z dzial6w specJalnych produkcji rolnej, chyb., ie doch6d z dzial6w specjalnych prodllkcji rolnej, oblic7ony dl. ustalenia

ou osob fIL)C7nycl~, ~Je przckracza
wysokosci
przecl~tncgo
doc.hodu .z pracy w lI1aywld~13Tnych gospodarstwac~
rolny~h z 2 ha prze!tczelllowych
ustal0!1ego pr~ez Prezesa Gto.wncgo
na podstawlc przepl~ow () podatJ...u rolnym, lub!lle podlega ubezplcczelllom
emerytalnemu
1rentowym z tytulu state] pracy Jakowspohnalionek
lub domowmk v.. tilklTll gospodilrstwlc.

10.

f\ic llo7) la \\nlOsku 0 WPI~ do CcntmlneJ Ewidencjl j Infonnacji
0 DzialalnoSci
Gospodarczej
albopo zlozeniu wniosku 0 wpis:
11 ..:.e;lo::.il..•J{,Ct:Iltralnej E\\ iden{~jii Infom)acji () DZlabln0~ci Oo<;podarc,,"ejwni.(\s~k z3wieszenie w)<konywania dzialalnosci gospodarcz~j i okres zawieszenia jesz('ze nie uplyn~ll. 31bo
2) nie upiyn<)lje,;zclc
okrcs do, okrdlonego
we wnioskuo
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci
Gospodarczej,
dnia podjc;cia dzialalnosci
gospodarczej.
l\le podl~gil. na podstawlc odr~hnych p17episow, oboWlilZkowi ubczpiec7enia
spotecznego,
z wyj()tkiem ubezpieczenia
spolecznego
rolnikow.
II.
12.
l\'iejcst o'iobq tymC7rtsOWo aresztowanq
lub nie odbywa kary pozbawienia
wolnosci; z wyjqtkiem karypozbawiema
wolnosci odbywanej poza zakladem karnym wsystemie
dozoru elektronieznego.
13. f\:ie ~L_y>;kujc Il1lesirtl..'znie pr7)chodu
\\ wysokosci
przek. raezajqccJ potowc; minimalnego
wynagrodzenia
za pract;, z wy1'lczeniem
przychod6w
uzyskanych
z tytulu odsetek lub innych przychodow
od srodko\\
picl1JFnych
Lgrmnad.lon}ch
na rachunkach
bankowych
14. Nie poblcra nil pOd'>t3\\ le przepi!-.o\\ 0 pomocy spolecz.nej zasilku stalego.
15. l'\le poblera na podstawle przcpis6v.. 0 \wiadezeniach
roulinnych.
swiadezenia
piel<;gnacyjne~o,
speejalnego
zasilku opiekuilczego
lubdodatkudo
zasiiku rodzinnego
z tyturu samotnegow),chowyv..
ania d.liecJ...a I
utrat), prav,.'a doza::.iJku dl.1 hezrobotn),ch
na "kutek uptywu ustawowego
okreslljego
pobierama.
zasilku dla opiekuna.
15n. N}c poblera na podstav..Jc przepisow () ustaleniu i W)'placie zasilkow dla opiekun6w,
16. NIC poblcra po uSlaniu zatrudnienia ~wiadczenia szkoJeniowego
sili we \\ ta~cl\vym dla mieJsc3 zameldow3nia
statego lubczasowego
- PUP lub - gdyniejest
w og6Je zameldowana
w PUP, na kt6rym obszarze dzialania przebywa.
17. Zarcjcstrowab
Nic !-.tan\)\\ I przcs/k\.1d) do nabycia oraL posladania
statusu bczrobotnego:
1&
_ W)'konyw~me
J?rzez wolontariuszy
~wia9c/en
odpow_iadaji)cydl
~wiadczeniu
pracy na znsadach okreslonych
w przepisach
0 dzialalnosci
pozytku pllblicznego
i 0 wolontariacie,
je7eli wolont.niu\?
przedstawl \\ taselwemu PUPporolumleme
z korzystaJ"lcym.
_ odhywcmie
praktyki absolwenckiej
na l.asadach okrdlonvch
w ustawic z dnia 17lipca 2009 r. 0 praktykach
absolwenckich
(tekstjednolity:
Dz. U, z 2018, poz. J244 z p6in. zm.),jezeJi
praktvkant
przed~tawit wlasclwemu
PUP umowcy 0 praktykc; absolwenc\q.
.
('>
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II I. Utrata statusu bezrobotnee;o lart. 33 list. 4 lISIOWy)
ZtHeJcstrownna
osoba traei status bezroDotnego.
gdy:
I.
Nil! spclnia warunk6wokrdlonych
w CZf;~ci II ninicjszej infonnacji
2

Otrzymala
poiy'czk.~
P07YC/k.~ na PoilJ~cle
POlbnwlclllc
siafusu
()lflymalaJcdnorazowo
dziafalnosci
w fom1ie

z Pa(lstw9'¥ego
FUT1dus~u Re~ab.illlal'ji
O~6b Niepelnosprawnych
Ilib instytucji Z ,udzialem sro~k6w. public?l1y'ch T1,a_podj~cie dziaialnosc,i
poz~rollliczej
lub rolniczej
alba otrlymala
dZlaiainoscl gospodafczcJ,
0 klOfC) mow~ wart. 6:1c pkt 211t. ~ u~t<t"Y, alba otrzym.alaJcdnora~o!\·o
srodkillil podJ~(,le dzmfahlosci
gospodarczeJ.
0 ktorych mowa wart. 46 ust. 1 pkt2 usuw.y
bezrobot,nego
nastlfpU)e od nast,pnego
dlll~ l'0 dI~IU o.tr.lYI.n:lllla smdICow na pt)Jj~C,IC dZlal~~!noscl.
.
.'
....
..
.
.
srodkl zPanst\\<owego
Funduszu Rehabliltacjl
Osob Nlcpclllu~prawllych
lub 7 mstytueJI z udzwlem ~rodkow publlcznych
na podjC;CIC dZlalalnoscl gospodarczeJ.
rolmczej lub na podJ~ele
spoldzielm socjalnej. Pozbawienie
statusu bezrobotnegn
na;:,tc;puje od nast~pncgo dnia po dniu otrzymania
srodkowna
podj~cie dzialalnosci
lub na Wlllesienie wkladow.

4.

RozpoczC;l.l realizacjc; indvwidualnego
pr~gramu zatrudnienia
un in po dnlu rO/pocl<;cia iealizacji inoywldualnegoprogramu

5.

Odmowila
hez uzasadnionej
przyczyny
przyj~cia propozyeji
odpowicdniej
praey lub innej fonny pomocy okreslonej
ustalcnie 7doinoSci do prncy lub udzmlu w inncj fom1ie pomocy okre~lollej w u~tawie. Pozbawienie
statusu bezrobolncgo
0) 120 dOl W przyp.dku
pierwszej odmowy,
b) 1~O dill wprzypadkudruglejodmowy,
0) 270 dill w przypadku trzeciej i kaidej kolejnej odmowy.

5a.

Odmowila
bel uza~adnjonej
przyezyny
udzialu w dziala~iach
w ramach Prograll1l1 Akty.\\izacja
i Integracjtl,
.!Ieccnic lub przez osrodd •.pomocy spoleczneJ. Pozbawlcmc
statusu bezrobotnego
naSl~pUjC na okres wskazany

6.

Nic 'it~wila S.I~ \_V powiatowym
uTZftdzie pra~y w wyznaczo?ym.
dnl~llllcst:.n\"lenJa Sl~ \\ powJatowym
urzljd.llc pracy odpowledmo
lloi} la wnio"ek 0 pOLbav. Icnie stalusu bezrobotncgo.

7.

socj3lncgo
zatrudnienia

lub podpisala kontm)..t soejalnyo ktorych mowa wart.
socjalncgo
lub podpisania konlraklu socjalnego,

Z "•.'lasncJ \\- Illy przenvala szkolel1le, stai, realinlcj1t indywidualnego
planu dzialania lub wykoll~'anic
pmc, 0 klorych
bC7Tobotncgo na!'.tljpuje od dnia ich przcrwania
n~1okre~ wskazany w cZC;Sci III pkt 5 (l-C niniejszej infonnacji.
Z \\ tasncj winy przerwala

9<1

L \\ b"'l~ej \\ my przcrwata
prlC.l osrodck

pomocy

ud7ial.\\< dzi:1l.m!ach
'ipolcczncJ. PozbaWlcme

zawodowego

statusu

lckarskim

przez

doroslych,

nic przysl~pita

do cgzaminu

mow a wart.

73a ustawy,

kwalifikacyjncgo.czcladniczego

lub inllt] fonnc; pomocy

w rarnach ProgramuAktywi~cja
i Integracja. 0 klorym n~o.wa wart. 623 ~ls.ta.\\y,.r~alizowa!1ych
statusu benobotncgo
nast,~puJe na okres w~kalan) W cZljsClll1 pkt 5 a-c nlnlt.!Js7Cj Infonnacjl.

przez powiatowy

Din u\lalcnia okre"u. na ktory na'itc;pujc pOlbawienic
9a. I UllinicYi/c_)l11formacJI ( an. 33 ust 4h ustawy).

odmowy,

okresJon~

inne podmioty

bezrobotnego

w ustawie.

na celu

najego

nastc;puje

Pozbawienie

uTZ~d pracy, inne podmioty

IO~

S() I'lClnie wszy~lkie

statusu

nastc;pncgo

maj~cym

od

statusu

lub sprawdzaj~cego.

Po skiernwalllU nie pod)!;la szkolellJa. prlygotov.ania
lawodowegodoroslych,
stazu, wykon)'\\ ania prae spotcc.lllie uzytecznych,
0 kt6rych mowa wart. 73a ustawy,lub
P07bawiclllc
"itatusu bcnobolnego
l1<lstt;PUjCod nastc;pnegodnia
po dniu skierowania
na okrcs WSkJL11lY w czc;sci III pkt 5 C}-Cniniejszej inforrnacji.
uwzglt;dnianc

nastc;pujeod

uTZ'}d procy,

Pozbawienie

J0

<;t~ltUSUbczrohotncgo,

bezrobotnego

lub psychologicznym,

powiatowy

terminic i nie powiadomil~
\~ okresic do 7 dni 0 uza~a~niOl_1ej PTZy~zYllie, leg<? niestawiennictwa.
na okres wskazany W C/IjSCI III pkt 5 a-c, w zalc/nosci
od Ilczby l1IeslaWlenlllctw.

8.

przygolowania

Pozbawienie

lub poddania siC; badani"m
oddnia odmowy TIaokres:

0 kt6ry!11 mowa w art. ?~a. re~li~owanxch
W C21{SCIIII pkt 5 a-e nmlcjszcJ mtonnacJl.

9.

program

50 Ust. 2 pkt 2 ustawy.

w ustawie
nastljpuje

nicpodjt;cia

oraz przerwania

innej

fonn aktywizacji,

najego

fonny pomoey

0 ktorych

mowa

okreslonej

zlecenie

lub

w ustawie.

w cz~sci III pkt 5, Sa, 8, 9,

11.

P070staje nie/dolna do pracy wslutek choroby lub przebvw31lia w 7..akladzie Iccznictwa odwykowcgo przez niepr7elv./any okres 90 dni. Za okres nicprzerwany
uwaZa siC;rowniei okresy niezdolnosci
do prncy wskutek
choroby oraz przebywanHl ':AI zakta~17ic leeznictwJ ()(hV)koweg!=> w sytu.1cji, gdy kazd!lloJejna.prlerv.·a
micr~ okrc.san~i ~le7dolnoscj d!=>
pracy wynosi mniej ~ii30.dni kalendaTZo~~h.
Pozbawicnie statusu bezrobotn. ego
Il3ste;puJc l. upty\\'em ostatmcgo dma wskazanego okresu 9O-dOiO\\CgO (mc dOl)'cry l1Ieldolnoscl do procy 7\\ l:)zancJ "Z el:).Iq,1.. w),lqczel1lcm, pfZ)1)3dku zloiema wmosku 0 pozbawlema statusu przez sam~ bezrobotn~)
11.1 St[tro~tJ Jlle ll10ie pozbawlL~ statusu belrobotnego:
1) malkl tizlerka,
2) OJI..'ftdllccka.
a w przypadku
<mierci mat)..,i dzie.cka, porzuecnia
dziccka pl7e7 matk~ albo rezygnacji
przez matkc; z prawa do korzystania
z zasilku
pllephami
Kodcksu pracy pko okre~ urlopu maclerzyn'ikiego.
okres urlopu na warunkach urlopu maeicrzynskiego
lub okres urlopu rodzicielskiego;
3) hC7J'obotnegopo
prryspo'iobieniu
dziccka;

macierzynskiego

lub uposaienia

za okres

ustalony

4) bClrobotnego
po prl)j~eiu
dziccka na "'/ychowanie
j \\ry~t:)picniu
do s'}du opiekUllclegoz
wnioskiem 0 w,)lczlfcie postljpowania
w sprawie przysposohienia
dzieeka lub po przyj!tciu dziecka na wychowanie
jako rod.lina L3slljpc/a. 7 \\'vj~tkiemrodziny
zast~pe7ej zawodowcj;
- 1 uwagi na brak zdolnosci 1gOtOWC&1do podJ«;cia Z3truLilllenia spowodowany
opiel'} nad t}m dzieckiem przez okres. prLez kto!) przyslugiwalby im.zgodnie z ~bnymi
przepisami,.zasilek macierzyIi.ski w okresie urlopu
mftCierzYllskiego, urlopu na wanmbch
urlopu macierzyt'lsl..legu OraL urlopu rodzlcielskiego, z w"}.)(.IellICm przypadku zlozcnia \\-11iosku 0 pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego. (art. 33 usl4g ustawy)

°
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Nle Pl7CJsl.IWlb L1swiadclema 0 nieldolnosci
do praey \'vskute).., choroby, 0 kt6rym mowa W i.1P J."; u~t 7lISL1\.\'Y ~ dnia 25 C7emL'a 1999 r. Sv.'ladczeniach pieni~Znych z ubezpieczenia spolecznego w rnzie chomby i
ll1aclerryllslwa (DI.LJ.1. :2019 L poZ. 645 z tx.?zn. nn.), aloo I,.\'ydmku za'iwiadClenia
lel..a~)..,leg ,0 kh\T)1l1 1110wa wart. 55a us!. 6tej ustaY.'Y- Nieprzedstawienie
odpowiednio zaswiadczenia
Ickarskiego [ZUS ZLA] alba
wyuru)..,u7 ..a~wiadclell1[1lckm .••klcgo [ZLJS e-ZLAJw wymilgallej fOll11ic ::.kutkujc pozba\\ icnicl1l stltusu bezrobatI1CgO z prawetn do zasilkul stypendiwn z pierwszymdniem
niezdolnosci do pac)' (art. 33 ust. 4 pkt 10 ustawy)

J3

PO\\lado1l1Iii.1PUP

IN

kt(ltyll1Je'l! 7arejesOU\\iUl::l 0 zmiallie Tl1lcjsca zamieszkmlia

i nie s!a\\-lb sir; w PUP \\i<hriwym dla nowego miejsca zarnicszkania

w tmninie

1\', OlJowhlZki bezrobotnego
1
BClrllbotny
111:3obowiqze).. Igbc;./ania ,i~do wlasci\\ t,.·go PUP w w)'znaclonym \,r/cl urzqd terminle w celu pr7yj~cia propoz}"cji odpowiedniej
innym cclu \0\ Yl1lb)ql'ym I ustaw), I okn:~lon)m
prlcl ur/:}d pracy \\ tYIn pot\\ Icn lenin gotowOSCI dopodjljeia pracy. W przypadku bezrobotnego
ponwcy

osobom

Odb) w(lnie

uprav. nlOnym do alnne-11tow, \\ Y7naclony

pr/C7

hC/rohotnego

praklY)..,1 absolwenckit.!J

termin nit.! moic

bye dlu/"'y

<.;tanowi 1l/3<iadnioll'} pr.l)'c/yll~

14 dni ad chUa zmiany miejsca zameldowania
pracy lub innej fonny pomocy
bc;d~cegodlui.nikiemalimenlacyjnym

(art. 73 usl2a

ustawy).

proponowanej
przez urZ'ld lub w
\\ rozumieniu
przepisow 0

nii 90 dni tart. 3J lISt..3 ustawy}
nie<ipcil1lenia obowi,)zku,

0 ktorym

mowa www,pkl.(art.

33 ust. 3a ustawy).

BClI"obotny ma obowi~.!el przYJl110Wallh' propozycji
odpo\\ Icdnicj pracy - oznaC.ltt to .latrudnienie
lub 1l1l1~pracc; zarobknwC}, ltorc podlegaj'l ube7piec7eniom
spolecznym
i do wykonywania
ktorych bezrobotny
ma \\ y\trlrcJaj~ee
kwahli)..,<lcjc lub uoswiadc7cnic
zawodov. C" lub 11lo~e jc w)'koll) \\:ac po uprzedllllll 'i7kolcniu alba przygotowaniu
zawodowym
dorosrych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie
oraz
I<}C.!IlYClas doja.l(iu do IllleJsca pracy I Z powJ'OtCI11 ~mdkal11l Iran::.porlu .lhiorowcgo
nie pr/c)..,rac.la 3 fl,0dzlTl, La wykonanie
ktorych oSI'lga miesic;cznie
wynagrodzenie
brutto, \\. wysokosci
co najmniej
mllllll1alncgo
\\ ynagmdzenia
l;J prac~ \\ prJeilcLCniu 11i.)pctllywymmrc7a~u
pracy (art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy)
4
5.

Be.trobotny rna obowi'l/el
poddania ~ic;bauaniom lek,lr'lkim lubpsYl'hnlogicznym,
maj<lcym na celu ustalenie zdolnosci dopraq
lub udzialu \\ innej fonnie pomocy okresloncj wustawie (an. 33 ust. 4 pkt 3 uSla\\<y).
IklToholny
ma obowi<)lck pov"'iadomic PUP 0 swojcj mezdoinosci
do pracy w"kutek choroby luh opil!kl nad chorym ellonkiem
rodziny w tcnninie 2 dni od daly \\<ysta\\ lenia Laswiadczenia
lckarskicgo () ktorym
mlmil
wart. 553 ust 7 l1\IJW} 1 dnia:25 Clerwca 1990 r. 0 ~wJJdc.!cl1lach
pit.:nitt/llych z uhezpiccl.l·nia
Spolcc7ncgo
\\ r3lie ehoroby i maclerzYl15twa
(tehljcdn.:
Dz. U. I. 2019 r. poz.645 z poi:n 2m.), oraz
pf.!ed\la\\IL~ \\' PCP 10 1:1~\\'iadC'Jenic [ZUS ZLAJ alno w}dmku
z.l~wiadclenia
Ickar~liego
[ZL'S c-ZLAJ. 0 ktorym mowa wart. 55a ust. 6 tej l1::.tawy. \\ tcnninie
7 dni od dllia jego wysta\\lcnia.Wv,'.
La..,wiadclC"nia nie :\to-,uJe '1iljdo ol)~)b odbywaj'lcych
lel'/cnie W lakladach
lcc7nictwa od\\} kowcgo(art.
33 u<>t.4 pkt 9 i arl. 80 ust. 2 ustawy oral § 7 Ust. 2 rozp. II)
(hob\- bezrohntnc
bior~Jl'l' udLlal bCI skierow<1lll:l !'.talll'lly w s7koleniach
fin,ubowanych
z puhlic7n),ch
srodkow wspoJnolO\\ ych i public.!IlYl'h ;rodko\\
krajowych
na podslawie
umow), 0 dofinansowallle
proJcltu alho dCCJ/jl. 0 )..t6rych mowa \\ u'>t.l\\-ic I dllla 20 kwictlll.l 2004 r. Narodowym
Planie Roz\\oju (D/. U. z 2019 r, poz. J465), thtawie I dill,' (, grudnia 2006 r. 0 zasadach prowad.lCllla polJl)kl
ro.!\\ OJU (IJ : DI.. U. 2019 r pOL. 1295 I poin. I.Jll.) al~o u:,lawic z dllld 11 lipca 2014 r. 0 zasad"ll'h rcah7<1cji progr<lmow w lakrcsie polit) II spojnosci
finansowanych
w perspektywie
finansowej
2014 2020
(D/. U. 2018 r., pOL. 1431), organizo\\ Llllych przez IIllly podmiot IlIl powialowy
urz'ld pracy, powiadalmaj'l
powiatowy
urz~d pracy 0 uclLi.llc \\. szkoleniu w tenmnie 7 dni przcd dnicm ro.lpocz<:cia
szkolcnia,
(art. 4 Just. 11 u::.tawy)

°

(hoba. ltora 7 wlasnej \\-my me ukonc7yla
.IarobkoweJ lubdziatalno~ci
gospociarczej(art.

szkolcnia. jest obo.wi'lzana
41 ust. 6 ustawy)

do zwrotu

kosztow

szkolenia,

z wyj~tkiem

przypaLlku,

guy pr7yczyn<J

nieukonezenia

szkolenia

bylo podjc;cie

zatrudnicnia.

H.

Bl'frohutny
jest obowhl7aIlY z~lwjadomic
w ci~gu 7 dnl powiatowy
urz~d pracy 0 podj~ctu zatrudnienla,
lnncj praey zarobkowcj
lub 0 zloicniu
wnlosku
0 wpis do Ccntralnej
F.widcncji
D7ialalnusci
Gospudarcl,ej
onll 0 zaistnieniu
II1nych okolicznosci
powodllj~cych
utrat~ statusu bezrobotnego
~llbo utra'~'
prawa do zasilku (~lTt.74 ustawy).
Bezrobotny,
ktory podj:ll
inll~l prac~ Lotrobkuw'llub
(bialalno"
gospodarcz",
brz pO'wiadomienia
0 tym nlasciwego
PUP, podlega karze grzywny(art.
119 ust. 2 ustaw).

9

Bczl'('lbolny. ktolY v. okresle nie dluis0m
nii 10 dni pr7ehyv.:a za granic'llub
o 7amier701lym
pobycic la !-;ralllc'Ilub pozo'itawaniu
v. sytuacji powoduj~ceJ
7gl()~IOIlCgO pob) tu la granlc,) oraz braku gotowosci Joprac)
l inncgopowodu

1O.

I3enOb~lT1Y jest ohow!<j~:my.do. sktada.nia lub prz~sylania
u:-.lalcnlajcgo
upra\\llJen do !'.wladczcn pr/cwld7Janych

11
O..,oha, ktor<1 pobrata nienalcinc
k\\ ot) otr/ymanegu
swiaduenia
Z.l nicnalcLl1c pobranie swiadclenie

\V

inneJ pracy
i lnformacji
zatrudnienic,

0

pozostaje w innej s)'tuacji powoduHcej
brak gotowosci do podjt;cia zatrudllienia.llie
zoslaje pozbawiony
statusu bezrobotlle~o,jeic!J
brak gotowosci do pod)t;cia zatrudnienia
7tIwiadomH powiato\\)'
IITZ"ldpracy. Zasilck za ten okrcs nie przysluguje.
Calkowlty ok res
me mOLe przekroczyc
t'}cznie 1Odni w okresiejec\nego
roku kalendarzowcgo{arl.
75 ust. 3 ustawy).

powiat.oVvemu ~r~c;dowi.praey
pisemneg~ oswiadcze~ia
ustawlC w tenl1lllle 7 d11lod dllla u/yskanla przychodow

0 przychodach
pod rygorcm
(art. 75 ust. 6 ustawy).

odpowicdzialnosci

kamej oraz innych dokumentow

niczbljdn),ch

~wiadcl.enic pieniC;.lne,je~t obowi,)zana
do zwrotu. w terminie 14 dni od dnia dOTf;czenia dCCYljl w przcdmioclc
obowiqzku ZWTOtUnienaleinie
pobranego ~wiadezenia
\\ raz I pr.!cb/.lO;) od tcgo ~wiadcleni~l/alic:zk'l
na podatek dochodowy od o'iob lizycl.nych or;.\z sklad)"'i.}na ubc/pieClenie
zdrowolnc. (art. 76 u'it.1 ustawy).
plenic;ine UW<1tasiC;(aI1. 76 ust.2 ustav.'Y):

do

pieniljinego,

I ~wladc/C11lC picnit;Lnc \\) pt:lL'one mimo lai"tnienia
0lolic.lno~l'i
pO\\-oduj<)cych u'itanie pra\\ a dojegopobierania,jczcli
pobjeraj~c)'
to swiadczenie
byl pouczony otych okolieznosciach,
.., ~\\iadclelllc
piel1l<;"zne"')placonc nri POd"L1Wic niepnl\\dzi"V/ych oswiadc/clllub
sfafs7ow31l)"ch dokulllcntow albo \\' innych prlypadbch
~wiadol11ego wprowadzenia
w blqd PUPpI7e7l)Sob<; pobieraj')c<}to swiadczenic,
3. la~I'c)..,. st) pendlum lub Jllnc s\\iat..iclclllC pielllc;nlc tinan~ow:me z Fundus/u
Pr:lcy, \\ :r'piaconc osobic Z3 okrcs, za klory Jlabyb prawo do emerytury, ~wiadczenia przcdemerytalnego,
renty.l tylutu niezdolnosci
do
pr3C), renty szkoleniO\\C'~. r~nly nxi7imlC.l ~v.\\ys.oko~(J. pr7~kracLaj:Jccj
polowC; minnnalne.go. \'v)'nag~·od~cnia l.3 pr~cc;. renty ~o.cjaln~j, z.asilku macicrzyn!'.kiego.
zasilku w wysokosci
zasilku m3cierzyt'lskiego,
IJsJtku chorohowegu
lub sWladc/enl:3 rchabliltJc)")llcgo.jeielt
organ renIO\\). kt6ry pr/yznal s\\'lade/cmc,
nle dokonaljego
P0ll11l1CJs7CIlIa na La'iadach okrcslonych
wart. 78 ustawy,
4 kO ..•.!ly s2lolenia.
w prz}padku
okrc~Jon}m
\\ [lrt. 41 1l~1.6 Jub w prlypadku
gdy skierowanie
na szkolenie nastt]pito na pod~tawic nieprawd/iwych
oswiadczen
lub sfalszowanyeh
dokurnentow
albo w innvch
pr.lypatlkach
sWlaooll1cgo \\ prowad.!enia
w bt')d powiatowego
url.~du praey prlczosobC; skiero\\an<) na sLkoJemc,
,
k(h.!t} pr/ygotowania
1<l\\odowcgo
dOTO'ifych, \\' pr/ypadku
okrcSlonym
war!. 5311 ust. J lub \\ przypadlu
gd.y slierowal1Jc
na przygotow3nie
zawodowc
doroslych
nast'lpilo na podstawicnie
prowd/iwych
o~wi<.ldczt.!n lub sfatvow.1n)'ch
dokumenillwalbo
\\ innych pr~yp::ldk'1Ch ~witlClo11lcgo wprow(ldzellla
W bh,ci powlatO\\
ego IITzt;du pracy pr7e1 Llsob~ skierowan() na przygotowaniezawodowc
doroslych,
6. 711<iiick\\ ypt.lcony 7a o1...res, la kt6ry. w zwi'l.lku I or/Cl"/CIlICI11 srydu. wypiacollo
wynagrodzcllie
za C7as pozostawania
bez praq lubodszkodowanie
z tytulu wadliwego
wypowicdzcnia
umowy 0 pracc;,
"7. ,>wiadc.lcnlc pieni'lLIlC w)placone
I Funduvu
Prary la okles po sTl1Icrci upra\\ nionego,
X. ~wia(kzclllc
K wPly nlelwlcinic

pr.!edemerytJJnc
\\ yplacone w k\\o('ie 1..1lic.lkowcj.jczell
organ renlO\\ y odmowil w}dania dccyzji ustalajqcej \\ y~oko~e cmerylury
pobranych S\\ iadczcn podlcgajq ScJqgni~elu w tl') bic przcpi~o\\
0 postljpowaniu
cgzckucyjnym
\~ administracji.

J 2. Osoba I<.lrl'je5trowanajako
I) osobiscic albo
2)

bClTobolll)"

ktora .lamicr/[l

llnicnic

micjscc

lamies/kal1ld,

w przypadku

gdy skutkltie

to I.ll1mnq \\'tasclwo~ci

la po~rednjct\\
em lixmular2a clc)..tronklne-!;o.
udo ..•ttrpnioncgo w spo~6b olre~lon)' \\ § 2 U5t I pkt2
PO\\ latowy ur/()d prac)'. \\ kttlf) lllJL·!-.tzarcJcc;,{rowana. I <iklada WTllOSe!...0 pr/c-.lanie danych .!grOmadlon)'.ch
po\\-Iatowego
ur.lt;du pmC)" \\ Ja\(I\\cgn
ZC"\\ LglC;du na planowant: Illjcj~ce :.tamicsl.l..nnia. (§ I0 U'it. J ro.lp. I)

w celu ustalenia

powiatowcgo

w jcj karcie rcjC<ilraeyjncj

wysokosci

swiadczenia

urzC;du pracy, infonnuje

(mu kopii dokumentow

przedemelytalncgo.

0 tym zamiarze:

zgromadzonych

w postaci

papieroweJ

do

1J. PO\\ latow, urzqd pracy wpmwad7a
do kart" rejestrnc)-JI1t,.·j bezrobotnego
InrormaCJ~ 0 powiato\\ ylll urzljd.lic pracy wla~ciwym 7e wzgl~du na planowanemiej"ce
zamieszkania
bezrobolnego,
wyl'lcza kart~
rCJt:\trac};n<J bl.!zrobotncgo I reje'ilrU bCLrobotnych
i pO';7u1...uHcych pracy OrJ7 przc'iyta do tegl) url~dudanc
dotyc..!<Jce o~ob} hcnobotncj
I.a\o\artc w Jej karcic rejestracyjncj
w postaei elektronicznej
oraz kopie
dokumenl{m.
0 kt6rych mow a \\ pkt 12 nlniejszcj infnnnacji.
14
15

O<;oba. klnra nnieniJa mlel"cc zamieszkania,
0 kt()Jym mow a w pkl 1:2 nil11cjszcj
dnia lmian) miej<ica .lame dOWaTll8 ( & I 0 u~t ..3rozp. I )
O~obi.) larejesll"Owanajako
bczrobotny
Z.l\\ iadamia pow iato\~ y urz'}u pracy:
I} OSObl~CJealbo

infonnaeji.

zglas2a sit: w powiatowym

IITz,dzic

2) za po~rednictwcm
fommlarza eJeltronic~nego.lldo"t~pnianego
w spo~6b okreslony \\ § 2 ust I, pkt 2 i ust. 2, pkt 2 niniejszej
oral \\ liol"onych oswiadczeniach,
\\ lenlllnic 7 dill od dnia ich wystqpienia
(~8 us!. 8 rozp. I).

Y. Utrata prawa cto zasilku
1

Re7robotnemu

nie przysluguje

praey wJa<ci\\ ym dla nktualnego

infonnacjl-

0 wszelkich

zmianach

miejsca

zamieszkania

w danyeh

w tenninie

przekazanych

do 14 dni od

w trakcie rejestracji

.

prawo d07asilku

lub u7yskuje

do Illegoprawo

po okresloll),m

w ustawic okresie,

gdy:

1) ?dmowil
b~7 u7asadnionc/·. pr.!)uyny
przyjC;i:ia propozyrji
odpowicdniego
I.atrudnicnia.
innej pracy zarobkowcj,
"zkolenia,
staiu,
przygotowania
zawodowego
dorosrych,
1I1ter\\cncYjnych
robOt pub Iczn)ch. poddal1l:l Sl~ badal1lom Ick,lrs)"'im Illb ps}choJogic/n)
1l1.ll1aj<lcym na cclu ustalcnie zdolnosci do prac lub udziahl w innej fom1ic pomoey okreslonej
nie przystuguje
przez ok res wYll11cniony w C7~~CIIII pkt S a-c nil1lcjszcj infonnacji
(art. 75 u~t. I pkt I ius!. 2 pkt 1 ust.IWY),
:::!} po ~kierowanHl nie Plluj'll -.zkotcnia. pr7)gotow.tnia
/;lwodo\\
~go dorostych,
•.{aZu, wylon),wania
pra(.; "'}'olccznic u7ytccznych.
0 kH;ryd, mowa wart. 733 usta",y. lub inncj fonny
ustawie -zasilck niepr7ystuguje
prLCI okres w),ITIlcniony W CI~~ci III pkt 5 a-c niniej<;7cj infonllncji
(nrt. 7) ust.1 pkt I n ust. 2 pkt I U'ita\\ y),

wykonywania
prac
w ustawie _ zasiJek
pomocy

okresloncj

w

3) w olresie 6 mie.si~C";vpr~ed ~areje::.lrow;lIlicm
\\ p~~ roz~iqz3f
sto~Ul~ek pracy Iub stosunek Shlzhowy 7a wypowiedzt:nicm,
albo 11<1
mocy porozumienia
stron, chyba,
ie porozumienie
stron nast~pito l
powodu ~pa~nOSCI, hkwldacJI pracodawcy
~ub Imlll~jSZCIl"l !alrudll~elllaol
prl.)'czy.1l dotye.z'lcych zakl<ldu pracy albo r~l.wi<l/allic s,tosunku prac_y lub StOSllllku stuibowego
za wypowiedzcniem
Jub 11:1moey
poro/umlcllla
strOll na<;;tqpl!o z powodu zTnJallY 1111CjSCazamlCSlkaJlla
lub pracowl1lk rozw1<lzat UI11O\\,~0 prac<; w tryblc art. 55 & I ustawy 1dma 26 C7erwca J 974 r. Kodt'ksu pmc) _ zasilek nic pr.lysluguje
prlC.l okres 90 dill od dnia zarcjestrowania
w PUP (::Irt.75 ust.] pkt 2 I ust.2 pkt 1 u~tawy),
'
4)

13reje'itrowal
si~ )3ko bezrobotny
W okrcsie,
7gto~l"Onego do Centralnej
Ewideneji i Infonn3cji
pr~cI ok res 90 dill od doia larejcstrowania
si.y w PUP(aJ1 75 ust. J pkt 8 lUSt. 2 pkt:2 usta\\')),

0 Dzialalnosci

3

Gospodarc.'/cj,

zawicszenia

wvkollywania

.

dzialalnosci

gospodarczej

_ zasilek

nic przyslugujc

5) W okrcslc 6 miesit;:cy przedzarejestrowaniem
si~ w PUP(arl.

od dnia lare)eslrowania

6) otr:t;ymal p~zewidziane

75usl.

:"1<;w PLJP,;powodowaf
I pkl 3",,1. 2 p'l 3 usia"

~v odT~bnych pTlcpjsa~h

~ocJalnym.JedllorazowcJ
7) Cllrzymal od,>zkodowanic.

odprawywarunkowc:"J
za skrocenie okresu

rOl\\

i'lz~nie Ie swoJcj winy stosunku pnlcy Ilib siosunku

lub odprawy Plclll<;tncJ
wypowie<ilcnia
umowyo

Slu7bowego hez wypowledlenia - z3<;1leknie przysluguje pr7ezokres

180 dni

y).

5wiadc7enie. w 'posla.cljednoralowe~o
bczwarunko\vcJ
prJc,," - zasilck

ek':Viwal.cntu picnit;:~Jlego za urlop gomiczy,jecinorazQweJ
odprawy socjainej, zasilkowej,
- zaslfek me pr/ystuguJc prlcz ten o!...rcs(art. 75 ust. I pkt4 i u~t.: pkt4 ustawy),
nic pr7Y'ilugujcpr/c7

pienicrtnej po zasitku

tcn okres (art. 75 uo;t.l pkt 5 i u<;t. 2 pkt4 uo;tawy),

X) ~c.zr~botny,.ktory
w okresie !lie dJuZszym niz 1.0dni, przcbYW:17a gr~llic.q Jub pozostaj7 "y innej S) t~acji pow~du.iqccj b~ak gO~OWO~~1do podj~cia zatrudnieI?-ia. nie zostaje po~bawiony
statusu bezrobotnego.
Jczell 0 Zdmlenonym
pobycJe Iub pozostawalllu
w ~ytuacJl powodu)<JceJ hr<lk golowOSCl do podJc:cJa zatl1lUmCIlIa Z:lWltHJomll powJalowy urz<}d pracy. Zasllek za ten okres Ole przysruguje.
Calkowit)' okres
pobytu 1a granic<) oraz braku gotowosci do pracy z innegopowodu
me mOle pr7ekroczyt
hlcznic 10 dni wokresiejednegoroku
kaJendarzowego
(art. 75 ust. 3 ustawy),
9) odbyvt'a o~platn<} pr~ktyk~ absolwen~k't
1 otrzymuJc
I. tego t~~utu nlle:)h;r71~e s\daduenie
p~cll.i!t.inc. w, ~ysokos~1
p:l.c~raeLaj<}cej potow~ mlllimainego
wynagrodzenia
za prac~. Prawo do zasilku
przystuguje
po zakonczcIllu
odbyw3n1a praktykl absoh\ cncklcj I otrz)'lllywailla
z tego Iytutu mlCSI!;CZ111eSWH1UClel11aple11lc:inego w wYSOkOSCI przekraczaj<}cej
polow~ minimalncgo
wynagrodzenia
za
pral'~ (art 75 usl. I pkl7 i usl. 2 pkl 5 uslawy),
10)

w ~kre~ie ~ miesi~c¥ p:zed zar.ejestrow~nien~ sic: w powi~to\\'Ym ur~t;dzic pracy roz~vi~zal sto!lunek pracy la~'arty na 1?odsta\\ ie skier?W3!1ia przez uTZ<}dpfacy do praC'odawcy otrzymujt:!cego w ramach tego
sklcrowan13 &,'Tant,sWladczeme
aktYWllacYjne
dlbo doimans()walllc
w)"l1agrodzcllIa,
pr/eu uplp ••cm okrcsow okrcslonych
oupowle-dT1lo wart. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2 - zasilek me
przysruguje przezokres
180 dni (art. 71 usl. pkt 9 i usl. 2 pkt3 U,I;1I\Y).

Okres poblcrania ~asllku ulega skr~ceniu 0 okresy nie.przystuglwanin
I",sHku / pr7ycLyn ~ymiclliol1ych
w pkt ,I niniejszej in~onnacji o~az 0 okres zatrudniema
w ramach
I I.) okres oubywa111a stazu, szkolema
lub prrygotowama
zawodowegodoroslych
pr7ypauaji!cych
na okrcs, w klorym przysluglwalby
zasllek (art. 73 ust. 4 ustawy).

2.
3.

pTac interwencyjnych,

robOt pubJirznych

.BcLTobotm powyzej 50 roku zycia (art. 49 pkt 3 ustawy), po uplywic 6 mieslC;cy od dni3 zarejestrowania
Sl~ W PUP mogq ublegac si~ 0 przyznanie
prawa do swiadczenia
przedemerytalnego
jezeh spetniajq
warunki do nabycia tego swiadczenia
okreslone w octrc:hnych przepisach (art. 58 uo;tawy).
'
I1ezrobotny,
kt6ry utracil status bezrobotnego
na okrcs kr6tszy niz365
dni 'I pmvodu podj~ci<l z3trudnienia,
inncj pracy zarobkowej,
pozarolniczej
dzialalnosci
lub uzyskiwania
przychodu
w wysokosci
pl7ckraczaj<lcej
potow~ minimalnego
wynagrodzenia
za prac, mleSI~CZ1\le i zareje~trowal
siC; \\ PUP jako bezrobotllY W okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia,
zaprzestania
wykonywania
innej pracy
I:lTobkowej, prowadzenia
pozarolniczej
dzialalnosci,
pObleraJ1l~ lasilku \.:horoh{)\\ ego, macierzyilskiego
lub zasilku w wy~okosci zasilku macierzytlskiego
po ustaniu zatrudnienia,
zaprzestaniu
wykonywania
inncj pracy zarobkowej.
prowadzenia
pozarolniczej
dl.Hllahloscl
lub osi:!gilnia pr/ychodu
przckraczajqcc¥o
polow~ minimalnego
wyna~rodzenia
za prac~ rniesi~cznie,
posiacta prawo do zasllku 11a czas
~kr6colly 0 okres pobierania zasitku przed utrat'} statusu be7Tobntnego
ora70 l)krcsy. 0 khlrych mowa w CZC;SCI V pkt 1 i 2 niniejszej informacjl.

Pr.lepi,y

0

klorych mowa W cZl'sci V pkl 4 slosuje si, odpowiednio
'" prtypadku
("rl. 73 11,1 6 uSlawy):
- powolania
i zwolnienia
z zasadniczej
sruzhy wojskt~)\vej. przc~zkolcllla
wojskowego.
sluibyprzygotowawczel',
sluiby kandydackiej,
kontraktowej
zawodowej
sluiby wojskowej,
cwiczeiI wojskowych,
w
tym poszczegolnych
dni w przypadku
cwiczen wOJ<;ko\\')ch rotacyjllyeh,
okrcsowej
SlU7by wojskowej
lub s uzby wojskowcj
pemionej w razie ogloszenia
rnobilizacji
I w czasie wojny oraz zasadniczeJ
shuby wobronie cywilnej i sluzby zalit~pczej, n takie stem·lcnin !->i~i zwnlnicllia Z CWICZCllwojskowych
rotacyjnych
lub terytonalnej
sluzbywojskowej
peJnionej rotacYJnie.

- beLTobotnyeh odbywaj<}cych szkoJenia lub staie orgal11zow:me pilei inny podmiot nii powiatowy urz'ld pfacy.
\\' przypadku,
gdy bezrobotnemu
przyznano
zas.llck 113 podstawie
pr/epis,:,w 0 koordynacji
'iystem6w zabezpieczenia
spotecznego
panstw, 0 kt6rych mowa wart.
lust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy (1). panstw
CLlonkO\~·..,kich Unii Europejskiej.
p~nSIW Europcj~kieg(~ Obliznru (jospodar\'7cg~
n<tle7gcy~h do Unii Europejski~J, I?ans,tw nieb~d<lcych stro~al1_1i umowy 0 EUfopejo;kim C?bszarze Gospodarczym.
ktorzy mog:,
korly<.,tal: iC o;wobody przeptywu osob na podstawlc
umo\.\ zawartych prlCL II! p:mslwJ lC Wsp6lnot~ EuropeJsk~ IJeJ panstwaml
czlonkowsklml).
decyzJa o;tarosty 0 utracle statusu bezrobotnego
ozmH.~za taJ...lc
utratty pra\\ a do zasilku (art. 33 ust. 4fustawy).
BClfobotnemu
uprawnionemu
w tym samym OkrCSIC un <.,typcnuiull1 oraz za'iilku prLyslugu.le prawo wyboru swiadczenia
(art. 41 ust. I b ustawy)
Bczrohotny.
klory \\ okresic posiadaflla prawa do ZJlillku podcJmuje prac~ muie ubiegac si~ 0 przyzname
dodatku aktywizacYJnego{art.
48 uslawy).

\ I. Status poszukuj:jcego
Povukujacy
p'r<lcy oznacza
pomoC) l)J..:re<;lonC:j'Iv ustawle,
I

~.

3.
4.

5

obywatela

polskiego.

po<;zukuj~cych

zatrudfllcnia,

innej pracy zarobkowcj

Illb innej form}

Oby\\,ateli polskich poszukuj'lcych
i pouejrnuj.,cych
zatrudnienie
lub inn'l prac~ zarobkow~ na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zatrudnienie
lub inn~ prac~ zarobkow~
za granic'l u pracodawcbw
1,lgrJlllc;nych,
CUdZO.llemCOW zamierzaj'lcych
wykonywac
lub wykonujqcych
prac~ na terylorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
a) obywatelipm1stwcztonkowskich
Unii EuropcjsklcJ.
b) obywateli palistw EuropejskiegoObszaruGospodarc7cgo
nienalez~cych
do Unii Europejskiej,
c) oby\\ ateli pmi')tw niebc:dqcych
stronami umowy 0 Europejskim
Oblizarle
Gospodarczym,
ktorzy rnogCJ korzystac
ze swobody przeptywu
osob na podstawie
umow zawartych
przez te panstwa zc
\Vo;p61not'l Europejsk<) ijej panstwami czlonkowskimi.
d) p05IJuJj<)r),l.,;h w Rzecz)'pospolitej
Polskiej St<ttliS uchod7(y.
Cj posiadaHcych
w Rzec7ypospolilej
Polskiej zawolenie
na pobyl slaty.
f) po!->iadaji}cych w Rzeczypospolitej
Polskiej zezwolenie
na pobyt rezyuenta dlugotenninowego
Unii Europejskiej,
g) posladaj<)cych w Rzeczypospolitcj
Polskiej zezwoleille
na pobyt czas0:':Y udzielone w zwi<)zku 1 okolicznosciami.
0 ktorych mowa wart. 127, art. 151 ust. 1 lub 2Iub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia J2
gmdnia 2UI3 r. 0 l'Ud70ziemcach
(leksljednoIJly:
Dz. U. Z 2020 r., poz. 35),
h) posiadaj~cych
w Rzeclypospolilej
Polskicj ze7wolenie
na pobyl czasowy udzielone w zwi~zku z okolicznosciami,
0 kl6rych mowa warl.
144, art. 159 usl. I, art. 160, art. 161. arl. 176, art. 186 usl. I pkl I.
2.4 i 51ub art. 18711sHnvy z dnia 12 grudnia 2013 r. oClld7oziemcach,
i) posiadaj'lcych
zezwolenie
na pobyt czaSO\\'Y. 0 ktorym mowa wart. 114 ust. I albo art. 126ust. 1 z dnia 12 grudnia 2013 r. 0 cudzoziemcach.
alba wiz~ wydan~ w celu wykonywania
pracy na lerytoriul11
Rzeuypospolilej
Polskiej,
j) posiadajqcych
w R7cc7ypospolilej
Polskiej zgod~na pobyl ze wzgl~d6w humanilarnych
lub zgod, na pobyl lolerowany,
k) kOrlystaj<)eych w Rzeczypospolitej
Polskiej zochrony
CL<lSOwej.
I) ubicgaj<Jcych sit; w Rzec7ypospolitej
Polskicj 0 udlielcnie
ochrony mit;dzynarodowej
i malionk6w, w imieniu kt6rych wyst~puj<) z wnioskicm 0 udzielenie ochrollY mic:dzynarodowej,
ktorzy po~iadaH
za~wjadczellie
wydane na podstawie
art. 35 ustawy z dllia 13 czerwca 2003 r. 0 udzielaniu eudzoziemcom
ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej ltekstjcdnolity:
Dz. U. z 2019 r., poz. 1666 z
pOLIl.zm.).
I) kl6rym udzielonoochrony
u7upetniaj~cej
w Rzeczypospolilej
Polskiej.
CUdz0zicmcow
- czlonkow rodzin cudzoziemc6""
0 ktorych mo~a wpkt21it.
a-c.
Cudzoziemcow
czionkow rodzin ohywateli
polskich. ktorzy uzyskaJi zezwolenie
na pobyt czasowy na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskicj albo po zlozeniu wniosku 0 udzielenic
zezwoJcnia
na pob) t
czasowy. le/wolenia
lla po b) t staiy Jub lezwolenia
llJ pobyt rez),dcnta dlugoterminowego
Unii Europejskiej
przebywaj<l na terytorium
Rzcezypospo]itej
Polskiej na poc\stawie art. 108 llSt. 1 pkt 2 lub art. ~06
ust. 1 pkt ~ ustawy z tinia 1'; grudl1la 2013 r. 0 Cucizoliemcach
lub Ila podstawie umieszczonego
w dokurnencle
podroiy odcisku stempla, ktory potwierdza
zloicnic wniosku 0 udziclcnic zczwolcnia
na pobyt
rezydenta
.cHugotennin.owcgo
t~nii. ~uropcjsk.iej.
jClcli ~e7po~rcdllio
przed zloieniem
wniosku 0 udzielenie
zezwolenia
na pobyt czasowy, zezwolenia
na pobyt staty lub zczwolenia
na pobyt rC'Iydenta
dtugolennmowcgo
Ullll Europcjsklej
posladah zeL'" olenlc na pobytczasowy
Cudzoziemcow

VII. Obowi:jzki
1

pracy

to o<;ob,. 0 kt6rej mowa.w art. lust. 3 p~t I .3 ustawy. lub Cudloziemca
- czlonka rodziny
zarejcc;trowanych
w pOwlatowym
urlf;dzlc pracy. Art 1 u •.•t. 3 pkt I 3 ww. uc;tawy, dotyczy:

zamierzaj'lcych

w)'konywac

poszukuj:jcego

pracy

prac~ lub v. )'konuj'lcych

pract; na terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej,

niewymienionych

Osoba zarejestrowana
jako poszukujC)cy pmcy 7awladamia
powiatowy
urzqd pracy:
1) osobiscie albo
2) za posreunictwcm
f?rJ!lnlar/3.cJektronicL1~e~o.
Udl:o;t\Plliaf!c~o ow sposob.okl:dlony
W ~ 2, ust. 1 pkt 2 i Ust. 2 pkt 2 niniejszej
ora7 w llo.lonyrh
OSW1Hlk·/clllach. w telm1ll1e 7 Uill od dllJa leh wyst;W1Cllla
8 ust. 8 rozp. I).

(*

VIII. Utrata statusu poslukujllcego

pracy

iarl .13

",t.

wpkt 2-4 (art. 1 ust. 3 pkI5).

infonnacji

- 0 wszeJkich

zmianaeh

w danych

przekazanych

w trakcic rcjcstracjl

4a)

Zarejestrowana
osoba trael status P051Ukuj;:,ccgo pracy, gdy:
1
t'ie lltrZyllluje kontaktu 7 PCP cO najmnicj ral na 90 dni w celu potwicrdlcnin
lainteresowania
pomoc<} okreslona w u5tawie (na okres 120 dill po uplywle 90 dni od clnia ostatniego kontaktu z pOwla!O\\ ym
urzc:dem prac) ),
2.
l\le stawlla SIC:w powiatowym
un~d7ie pracy w wyznaczonym
tcmlinie, ktbry 70stal uSI<tlony mic;dzy poszukuj'lcym
pracy a tym urzc:uem, i nie powi<tdomila w tenninie 7 dni 0 uzasadnionej
przyclynie
tego
niestawienl1lctwa
(na okres 120 dni od dnia nie~tawienllictw3).
Nic podjt;la pr7ygotowama
zawodowego
doroslych
albo nie podj~la lub prterwala
mdywidualny
plan dziatania,
szkolenic.
studia podyplomo\\c,
0 kt6ryeh mowa wart. 42a ustawy, albo uczestnictwo
w
programie speejaln)'m
lub me przyst<)piJa do egzaminll, 0 ktorym mo\\a wart. 40 ust. 3a ustawy (na ok res 120 dm od nastt;pnego dnia po dmu zaistnienia 7darzenia),
lloiylcl wniosek 0 rCLygnacjcy z pOlllocy okreslonej
w u~tawic swiadc70nej
przez powiatowy
ur7~d praey. P07bawienie
<;tatusu poszukuj'lccgo
pracy nastcypujeoddnia
z}oienia wniosku.
Pohierala w Rzeczypospolitej
Polskiej. na 7asadach okreslonych
w przepisach
0 koordynaeji
systemow zabczpieczcnia
sp0!cczllcgo
P311stw, 0 kt6rych mowa wart. lust. 3 pkt 2 lit. a-c, (transfer) zasilek ula
bcaobotnych
nabyty w innym l?alislwie czlonkowskirn
Unii Europejskiej
lub P31lStwic okrdlonym
wart. I uo;t. 3 pkt.2 lit. b i C omz opUScib tcrytorlUm Rzcczypospolitej
Polskiej lub zostala pozbawiona
tego
lasitku przcz wlasciw<} instytucy; tegoparlslwa.
Pozbawienic
stalusu poszukuj'lcego
pracy Ilasl~plljc od dnia 7<tistlllcniazdarzcnia.
0 ktorYllllllowa
w tym przcpisic.
\V przyPadku
pOJ:b<l\vienia stat.us~ bezrobol~lcgo
lub poszukuj<}cepo
llptywle tego okresu, przy spehllel1lu warunkow zawartyeh
w ustawle

IX. Transfer

pr~ey na w~ka7any okres pOllcm ne nabycie
do Ich nabycla (art. 33 usC 4c usta".)).

statusu

bezrobotnego

lub poszukujqcego

pracy

moic

nast'lpic

w wyniku

ponownej

rejcstracji,

po

zasilku

O •.•oba bezrobotna
posiadaj'}ca prawo do zasHku. moie wyjeehac do inncgo kraju czlonkowskiego
UE wcclu poszukiwania
pracy i otrzymywac
zasitek dla bezrobotnych
przezokres
3 miesh;cy
(6 miesit;e:y za
Igod:} \\'oje\\()dzklcgo
Urzt;du Pracy ). Z wnioskiem
0 wyclanie fonnlliarza
PD U2 bezrobotny
\.vystt;puje do wlasciwego
zc wzgh;du na micjsce zamieszkallia
\\'ojewodlkiego
Urzcydu Pracy po uptywle 4
t) godni od rejestra~jj, a przed p_13nowanym wyjazdcm
w ce!u pos7ukiwani~
pracy. Na<;t.;rnie belrobot.ny zobowi'}zany jest do zarcjcst.rO\\<ania si~ w ciqgu 7 dni od daty wyjazdu w llTz~dzie zatrudl1lcnia w kraju,
'Iv klorym poszukuJc
pracy. Zasllek wyplaca ur/<}d pracy. ktory przyznatzasltek.
przekazujc
raz \V mICSH}CUna konto osoby hczrobotne).

Nini('j~z~ inrormacj~ opracowano

na podstawie:

~~~a~~:
I~~i:e~t:
•.~;:~ti~:~}~~~I~·i~f.rp;!~;jii;~c~:~~:L.
~\~~,~r:~M~t'~~!,~~tJr~'\:\
?e/;:c~I;:t;~:~
bt~~·~:t~;.:~f~~~~~~!;j:tCYCh
u.I r.

-\~SJ;~ ~:
-ROZP. II: }{OIporllldL(~nie :\HnislrD
-Pl p; PO\\iaIO\\~ l rlqdPrac).

Otrz~ malem/am

jeden

~~~r.~t~~c;~~e~~~sJ
PrDC) i POlil) ki Spolec£nej
£ dn;a IH sil'rpniD

egZl'mplarz

niniejszej

informacji

2009

f. \\

i zobowhtzujf

spru\\ic

s/c£eg6Io\\I'~o

111 bll prl)lna\\ania

pracy ( Ol.
£l1sill.lI diu beLrobotn,)Ch.sl)

Z020 P07.. 667).
pt'lldium idodatku

uL.'Y""izacyjnego

(Ieksljednolity

Dt. U • .l2014 r•• pOL. t 189).

sif do przl'strzl,.·gania.

Data i podpis osoby zarejestrowanej

4

w PUP

