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PESEL
INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
W BRZEZINACH
Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BRZEZINACH
(PUP) jako bezrobotnej, lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jedn. tekst ustawy Dz. U. z 2019 roku poz.1482 z późn. zm.) oraz
przepisy wykonawcze.
I. Zachowanie statusu osoby bezrobotnej oraz prawa i obowiązki bezrobotnego
a) Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego gdy:
1) nie spełnia warunków określonych w oświadczeniu bezrobotnego – treść na wydruku karty rejestracyjnej (art.
2 ust 1 pkt 2 ustawy).
2) nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu następuje na okres wskazany w pkt.
12. (art. 33 ust. 4 pkt 1a ustawy)
3) otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z
udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał
pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt. 2 lit. a, albo otrzymał
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;
pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na
podjęcie działalności (art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy).
4) otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z
instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od
następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu (art.
33 ust. 4 pkt 2a ustawy)
5) rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt
socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od
następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego
lub podpisania kontraktu socjalnego(art. 33 ust. 4 pkt 2b ustawy)
6) złożyła taki wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego (art. 33 ust. 4 pkt 6 ustawy).
7) z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie
prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt. 12 (art. 33 ust. 4 pkt 7 ustawy)
8) po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania
prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt.12 (art. 33
ust. 4 pkt 8 ustawy)
9) pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego
przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy
niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w
sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni
kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego
okresu 90-dniowego (art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy)

10) z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu
kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego (art. 33 ust. 4 pkt 11 ustawy); pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje na okres 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu
11) nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o
uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego: pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres:
•
120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa;
•
180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa;
•
270 dni w przypadku trzeciego i kolejnych niestawiennictw (art. 33 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy)
Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym
przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy,
w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem
alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni
12) odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy
pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym
na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie zostaje
pozbawiony statusu bezrobotnego; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na
okres:
•
120 dni w przypadku pierwszej odmowy;
•
180 dni w przypadku drugiej odmowy;
•
270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. (art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy)
Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, tj.
które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające
kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo
przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny
czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin,
za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (art. 2 ust. 1 pkt 16
ustawy).
13) odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i
Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne
podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego
następuje na okres wskazany w pkt 12(art.33 ust. 4 pkt 3a)
14) nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy w skutek choroby, o którym mowa w art. 80
ust 2 ustawy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z pierwszym dniem niezdolności do pracy
(art.33 ust. 4 pkt 10)
15) w okresie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak
gotowości do podjęcia zatrudnienia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego; pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje od dnia wyjazdu za granicę lub od dnia powodującego brak gotowości do
podjęcia zatrudnienia (art.75 ust. 3)
16) nie złożyła wniosku w PUP najpóźniej do pierwszego dnia urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, oraz urlopu rodzicielskiego z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia
zatrudnienia spowodowany opieką nad dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby jej,
zgodnie z odrębnymi przepisami urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, oraz urlop
rodzicielskiego. Przepis ten dotyczy:
• matki dziecka,
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•

ojca dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo rezygnacji
przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, lub okres urlopu rodzicielskiego,
• bezrobotnego po przysposobieniu dziecka,
• bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z
wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu
dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej
b) Prawa i obowiązki bezrobotnego:
1) osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie
nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych
przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną
na szkolenie jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem przypadku, gdy powodem
nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego
przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego
lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie
nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach
świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na
przygotowanie zawodowe dorosłych jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych
z Funduszu Pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nie
przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Osoba skierowana na szkolenie ma
obowiązek niezwłocznie przedstawić we właściwym powiatowym urzędzie pracy świadectwo lub
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
2)
bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o
zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74
ustawy). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez
powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500
zł (art. 119 ust. 2 ustawy).
3)
bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej
sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu
bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak
gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie
przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego
powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art. 75 ust. 3
ustawy).
4)
bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do
innego państwa członkowskiego UE, EOG lub państwa z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu
osób w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń na zasadach określonych przepisami o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (art. 75 ust. 4 ustawy).
5)
bezrobotny, który udaje się do państwa wymienionego w części b pkt. 4 w celu poszukiwania pracy, ma
prawo do pobierania zasiłku w kraju poszukiwania pracy, przez okres do 3 miesięcy (na wniosek bezrobotnego
instytucja właściwa może wydłużyć ten okres maksymalnie o kolejne 3 miesiące) jeżeli spełni łącznie
następujące warunki:
•
pozostawał w dyspozycji właściwego PUP minimum 4 tygodnie przed wyjazdem,
•
pobierze zaświadczenie do dokumentu U2 z właściwego PUP, w którym jest zarejestrowany

•
•
•

6)

7)

•
•
•

•

•

•
•
8)

złoży wniosek w wojewódzkim urzędzie pracy o wydanie dokumentu U2 dołączając zaświadczenie do
dokumentu U2,
zarejestruje się we właściwym urzędzie pracy w kraju poszukiwania pracy w przeciągu 7 dni od daty wyjazdu
pozostaje w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia.
Z powyższej regulacji bezrobotny może skorzystać tylko jeden raz między dwoma okresami zatrudnienia.
Bezrobotny zachowuje prawo do świadczeń w kraju zamieszkania w przypadku, gdy zgłosi się w
powiatowym urzędzie pracy nie później niż ostatniego dnia do którego przyznano prawo do transferu zasiłku.
bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego
oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów
niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni
od dnia uzyskania przychodów. (art. 75 ust. 6 ustawy).
osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne obowiązana jest do jego zwrotu wraz z przekazaną od
tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie
zdrowotne - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 76 ust. 1 ustawy). Za nienależnie pobrane
świadczenia uważa się:
świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli
pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,
świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w
innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to
świadczenie,
zasiłek, stypendium, dodatek aktywizacyjny lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu
Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia
przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty
socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku
chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie,
nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78 ustawy,
koszty szkolenia w przypadku określonym w art. 41 ust. 6 ustawy lub w przypadku gdy skierowanie na
szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w
innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę
skierowaną na szkolenie,
koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53h ust. 1 ustawy lub
w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na podstawie
nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach
świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na
przygotowanie zawodowe dorosłych,
zasiłek wypłacony za okres, za który w związku z orzeczeniem sądu wypłacono wynagrodzenie za czas
pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego.
osoba zarejestrowana jako bezrobotna, która zamierza zmienić miejsce zamieszkania, w przypadku
gdy skutkuje to zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, informuje: osobiście albo za
pośrednictwem formularza elektronicznego powiatowy urząd pracy właściwy dla jej
dotychczasowego miejsca zamieszkania o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie danych
zgromadzonych w jej karcie rejestracyjnej oraz kopii dokumentów zgromadzonych w postaci
papierowej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce
zamieszkania. PUP wprowadza do karty rejestracyjnej informację o powiatowym urzędzie pracy
właściwym ze względu na planowane miejsce zamieszkania bezrobotnego, wyłącza kartę
bezrobotnego z rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przesyła do tego urzędu dane
dotyczące osoby bezrobotnej zawarte w jej karcie rejestracyjnej w postaci elektronicznej oraz kopie
dokumentów, o których mowa w powyżej, w postaci papierowej. W przypadku zmiany przez
bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy

2

bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany,
oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w
terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 73 ust. 2a ustawy). Jeżeli bezrobotny nie
stawi się w powiatowym urzędzie pracy w ww. terminie, to następuje utrata statusu bezrobotnego.
9)
bezrobotny zawiadamia PUP o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia
lekarskiego (druk ZUS ZLA lub e-ZLA) oraz dostarcza to zaświadczenie/wydruk e-ZUS niezwłocznie po
ustaniu przyczyny niezdolności do pracy. Jednocześnie bezrobotny zobowiązany jest stawić się w PUP w
następnym dniu po zakończeniu okresu niezdolności do pracy lub opieki nad członkiem rodziny
(udokumentowanym na zaświadczeniu lekarskim/e-ZUS), w celu potwierdzenia swojej gotowości do
podjęcia pracy, przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd. W
przypadku zakończenia okresu niezdolności do pracy lub opieki w piątek, obowiązkowym dniem
stawienia się jest pierwszy dzień tygodnia - poniedziałek. Nie stawienie się w powiatowym urzędzie
pracy w określonym terminie (dzień następny po zakończeniu okresu niezdolności do pracy lub opieki
wskazany przez lekarza) i nie powiadomienie w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego
niestawiennictwa, skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego na okres podany w części a pkt 11
niniejszej informacji.
10) bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej
połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę i zarejestrował się w powiatowym pracy jako bezrobotny w
ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia
pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej,
prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą
statusu bezrobotnego na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy zatrudnienia
w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub
przygotowania zawodowego przypadających na okres w którym przysługiwałby zasiłek oraz o okresy
nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust 1-3 ustawy.
II. Formy pomocy dla osób bezrobotnych
Powiatowe urzędy pracy:
1) świadczą usługę poradnictwa zawodowego;
2) świadczą pośrednictwo pracy;
3) finansują dodatki aktywizacyjne, przyznają i wypłacają stypendia lub zasiłki dla osób bezrobotnych;
4) finansują szkolenia, bony szkoleniowe, przygotowania zawodowe dorosłych, staże, bony stażowe, bony
zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie oraz
5) finansują koszty przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy;
6) finansują koszty zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w
przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy;
7) przyznają i wypłacają środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną w tym
koszty pomocy prawnej, konsultacji;
8) refundują podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
9) finansują koszty zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z
udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy
w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES;
10) finansują studia podyplomowe oraz wypłacają stypendia za kontynuowanie nauki;
11) finansuje granty dla pracodawcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy;

12) inicjuje działania w zakresie aktywacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych (kierują do
prac społecznie użytecznych, do Programu Aktywizacja i Integracja, do realizatora działań
aktywizacyjnych)
13) przyznaje pracodawcy świadczenie aktywizacyjne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, refunduje koszty zatrudnienia skierowanego
bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
Formy pomocy wymienione w pkt od 4 do 13 realizowane są w ramach przyznanego limitu w danym roku
kalendarzowym.
III. Informacje dodatkowe
1) Osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
przysługuje DODATEK AKTYWIZACYJNY, jeśli:
a) podjęły pracę za skierowaniem pup w niepełnym wymiarze czasu pracy i osiągają wynagrodzenie niższe
niż minimalne wynagrodzenie - dodatek wynosi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a
otrzymywanym wynagrodzeniem, ale nie więcej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych określonego w art. 72
ust. 1 ustawy przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek;
b) podjęły pracę z własnej inicjatywy /bez względu na wymiar etatu/- dodatek w wysokości określonej
każdorazowo przez starostę, ale nie wyższej niż 50% kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 ww. ustawy
przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
c) pod warunkiem, że osoba na dzień złożenia wniosku jest nadal zatrudniona lub wykonuje inną prace
zarobkową;
d) od dnia złożenia wniosku nie wcześniej jednak niż od dnia podjęcia pracy;
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje bezrobotnemu w przypadku:
a) skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych
lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art.
46 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u
pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio
przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
c) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
d) bezrobotnym podejmującym pracę w okresie 90 - lub 180 - dniowej karencji;
e) jeżeli między poszczególnymi umowami jest przerwa obejmująca dzień powszedni i dana osoba nie
zarejestruje się w PUP w czasie tej przerwy;
f) przebywania na urlopie bezpłatnym.
Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny należy:
a) złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny wraz z kserokopią umowy o pracę lub innego dokumentu
potwierdzającego wykonywanie pracy (oryginał do wglądu) - pokój 12 ;
b) najpóźniej do 5 –tego dnia następnego miesiąca dostarczyć do pok. 12 zaświadczenie od pracodawcy o
niżej podanej treści:
- od kiedy do kiedy dana osoba jest zatrudniona,
- od kiedy do kiedy uzyskała urlop bezpłatny,
- wysokość wynagrodzenia brutto za kolejny miesiąc pracy /za jaki miesiąc i w jakiej wysokości zostało
osiągnięte wynagrodzenie/.
Zaświadczenia należy dostarczać po każdym przepracowanym miesiącu kalendarzowym, ponieważ prawo
do dodatku przysługuje od dnia złożenia wniosku, ale po udokumentowaniu osiąganego wynagrodzenia.
2) Zgodnie z art. 58 ustawy bezrobotni, powyżej 50 roku życia, po upływie 6 miesięcy od dnia
zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy mogą ubiegać się o przyznanie prawa do ŚWIADCZENIA
PRZEDEMERYTALNEGO w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli spełniają warunki do nabycia
tego świadczenia, określone w odrębnych przepisach.
Świadczenie przedemerytalne przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się:
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1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia
propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji
zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
3) złoży w ZUS wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30
dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180- dniowy okres
pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem, kwitując jednocześnie otrzymanie informacji oraz
oświadczenia.

...........................................................
(data i czytelny podpis bezrobotnego)

................................................................
(podpis oraz pieczątka imienna pracownika)

*/ niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna:
USTAWA: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jedn. tekst
ustawy Dz. U. z 2019 roku poz.1482 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i
dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji
bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299).
Uzupełniające OŚWIADCZENIE BEZROBOTNEGO
Uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za składanie
fałszywych zeznań oświadczam, co następuje:
1. Nie złożyłem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis: zgłosiłem do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności
gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.
2. Otrzymałem(am)/ nie otrzymałem(am)*:
jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy,
jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy
warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej,
odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę,
odszkodowania z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w związku z orzeczeniem sądu.
3. Zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego zasiłku, stypendium, dodatku aktywizacyjnego lub innego
świadczenia pieniężnego finansowanego z Funduszu Pracy, w przypadku wypłacenia za ten sam
okres, za który w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez
pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę.
4. Informacje uzupełniające:
pobieram / nie pobieram naukę w szkole dla dorosłych lub przystępuję do egzaminu eksternistycznego
z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje się w formie studiów niestacjonarnych *,
pobieram / nie pobieram rentę rodzinną*,
posiadam / nie posiadam przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy*.
5. Od dnia rejestracji jako osoba bezrobotna podlegam/nie podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu w
PUP Brzeziny,*

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane
przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o
warunkach zachowania statusu bezrobotnego.
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