POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSZKOWIE
INFORMACJA
DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej
określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z póż. zm. (cyt. Ustawa) oraz przepisy wykonawcze do tejże
ustawy:
ROZP. I: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1189 ze zm.),
ROZP. II: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 roku
w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020 poz. 667).
I. Ustawa ma zastosowanie do:
1. Obywateli Polski poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców
zagranicznych,
2. cudzoziemców zamierzający wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
b) obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
c) obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą
korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi,
d) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
e) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
f) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej,
g) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznościami, o których mowa w art. 127, lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach,
h) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1 , art. 151b ust. 1, art. 159 ust. 1, art. 160, art.
161, art. 161 b ust. 1, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach,
ha) posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
hb) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 5a
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa
w art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji
wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1pkt 1,
i) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na
pobyt tolerowany,
j) korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
k) ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonków,
w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, którzy posiadają
zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
l) którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
3. cudzoziemców towarzyszących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa
w pkt. 2 lit. a–c, jako członkowie rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900);
3a. cudzoziemców – członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt. 2 lit. d, i, j oraz l);
4. cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
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zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 2 lub art. 206 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie
podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia
na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy;
5. cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, niewymienionych w pkt. 2–4
II. Status bezrobotnego /art.2 cyt. Ustawy/.
Bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 1 i 2 lit. a–g, i, j, l cyt. Ustawy oraz
osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była
zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz
osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej,
zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i
gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole,
z wyjątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z
zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej,
prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na
studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub
czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:
1. Ukończyła 18 lat,
2. Nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna,
3. Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty
socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie
pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia
przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub
zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
4. Nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny
organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu
niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
5. Nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu
stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
6. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych
produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku
dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
7. Nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po
złożeniu wniosku o wpis:
a. zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie
wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
b. nie upłynął jeszcze okres do określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
8. Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary
pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
9. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za
pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków
pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
10. Nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
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11. Nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
12. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,
13. Nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem
ubezpieczenia społecznego rolników,
14. Nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna.
Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy wyłącza możliwość rejestracji w tym samym urzędzie pracy jako
poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres posiadania statusu bezrobotnego.
III. Utrata statusu bezrobotnego /art. 33 ust. 4 cyt. Ustawy/
Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego gdy:
1) nie spełnia warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2 cyt. Ustawy ( pkt. II. informacji),
2) otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji
z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej,
3) otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt. 2a w cyt.
Ustawie,
4) otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46
w Ustawie
5) otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie
działalności w formie spółdzielni socjalnej,
6) rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o
zatrudnieniu socjalnym lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 cyt. Ustawy.
7) 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,
8) nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7
dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa ,
Przez uzasadnioną przyczynę niestawiennictwa w wyznaczonym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy
może być uznana tylko taka, która stanowi nieprzewidzianą, niespowodowaną przez bezrobotnego, obiektywną
przeszkodę uniemożliwiającą zgłoszenie się w urzędzie pracy. W rachubę mogą więc wchodzić nagłe przeszkody,
na które bezrobotny nie ma wpływu np. nagła choroba, brak możliwości dojazdu z powodu przerw
w komunikacji lub inne zdarzenie typu pożar, powódź, wezwanie do Sądu itp. Przyczyna musi poddawać się
możliwości jej weryfikacji tj. powinna zostać udokumentowana. Jeżeli przyczyną jest choroba lub opieka nad
chorym, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (w przypadku osób pobierających zasiłek dla
bezrobotnych lub stypendium wystawionego na odpowiednim wzorze - druk ZUS-ZLA tzw. L-4) lub wydruk
z systemu teleinformatycznego. Nieprzedstawienie odpowiednio zaświadczenia lekarskiego albo wydruku
zaświadczenia lekarskiego w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym
dniem niezdolności do pracy.

9) odmówi bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
o którym mowa w art. 62a cyt. Ustawy, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego
zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej,
10) złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego,
11) nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie
14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 33 ust. 4 pkt. 4a i art. 73 ust. 2a cyt. Ustawy);
12) z własnej winy przerwał szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie
prac społecznie użytecznych, lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
13) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac,
o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
14) pozostaje niezdolny 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;
15) nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 80 ust. 2
Ustawy;
16) z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu
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kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego,
17) z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym
mowa w art. 62a cyt. 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. 3. ust. 4 art. 33 cyt. Ustawy (tj. okres wskazany poniżej w pkt. C. Informacji).
Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje :
A. od następnego dnia po dniu otrzymania środków o których mowa w pkt. III ppkt. 2) do 5) Informacji,
B. od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub
podpisania kontraktu socjalnego dot. pkt. III ppkt. 6) Informacji,
C. od dnia odmowy przewidzianej w pkt. III ppkt.7), 9) Informacji na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
D. w przypadku pkt. III ppkt. 8) Informacji od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy
odpowiednio na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa;
E. w przypadku pkt. III ppkt. 12) Informacji od dnia przerwania odpowiednio na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
b) 180 dni w przypadku drugiej przerwania,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnego przerwania;
F. w przypadku pkt. III ppkt. 13) Informacji od następnego dnia po dniu skierowania na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia,
b) 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia,
c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia;
G. w przypadku pkt. III ppkt. 14) Informacji z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
H. Nieprzedstawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby w wymaganej formie
określonej w art. 80 ust. 2 cyt. Ustawy skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem
niezdolności do pracy.
Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie
wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji, o których mowa w Informacji – pkt. III.
ppkt. 7), 9), 12), 13), 16), 17) (art.33 ust. 4h cyt. Ustawy).
Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:
a) matki dziecka,
b) 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,
c) bezrobotnego po przysposobieniu dziecka,
d) 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 – z uwagi na brak zdolności i gotowości do
podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im,
zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku
o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.
W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust 3 pkt 2 lit. a – c cyt. Ustawy, decyzja
starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę prawa do tego zasiłku.
W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego na wskazany okres ponowne nabycie statusu
bezrobotnego może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu
warunków zawartych w cyt. Ustawie do ich nabycia.
Utrata statusu bezrobotnego powoduje utratę świadczeń należnych bezrobotnemu.
IV. Obowiązki bezrobotnego
1. 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
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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.
2. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej (tj.: wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów
cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy
zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług
rolniczych) lub o złożeniu wniosku o rozpoczęcie lub wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej
oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do
zasiłku. Powiadomienia można dokonać osobiście, drogą pocztową lub w formie elektronicznej
(dokument do pobrania: myszkow.praca.gov.pl)
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.
4. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia,
z wyjątkiem sytuacji gdy, powodem nie ukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej[art. 41 ust. 6 ustawy]. Osoba skierowana na szkolenie ma
obowiązek niezwłocznie przedstawić we właściwym powiatowym urzędzie pracy świadectwo lub
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
5. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek
dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenia zdrowotne./art. 76 cyt. Ustawy i następne/
Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:
1) świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego
pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
2) świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych
dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy
przez osobę pobierającą to świadczenie;
3) zasiłek, stypendium 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 cyt. Ustawy;
4) koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41 ust. 6 cyt. 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;
4a) 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;
5) 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;
6) świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;
7) świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania
decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego
Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot
refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo
po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli
wystąpiła jedna z przesłanek określonych w art. 76 ust. 7 cyt. Ustawy:
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postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że
osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo
środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
 dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała
jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. Ustawy, albo osobę pozostającą na jej
utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
 osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art.
46 ust. 1 pkt. 2 i 3 cyt. Ustawy, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić
należności;
 zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa
w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne.
Przepis ust. 7 art. 76 cyt. Ustawy stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym przepisie
świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o
zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych.
Od należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub przyznanych
jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu
Pracy, o których mowa w ust. 7a których termin płatności odroczono lub które rozłożono na raty, nie
nalicza się odsetek za zwłokę, za okres od dnia wydania decyzji w przedmiocie odroczenia terminu
płatności lub rozłożenia na raty do dnia upływu terminu zapłaty określonego w decyzji.(Art. 76 ust 9 cyt.
Ustawy).
Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 9, pozostała
do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
naliczonymi od terminu płatności określonego w decyzji, o której mowa w ust. 1 art. 76. (Art. 76 ust 9a
cyt. Ustawy).
Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych
jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu
Pracy, o których mowa w ust. 7a, nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, o której mowa
w ust. 9, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za
opóźnienie naliczonymi od terminu płatności określonego w art. 46 ust. 2 i 3. (Art. 76 ust 9b cyt. Ustawy).
Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, o którym mowa w art. 76 ust. 2 pkt 6 tj.
świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego, obciąża w równych
częściach małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Art. 77a cyt. Ustawy).
6. W każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub zamieszkania bezrobotny obowiązany jest
zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania
lub zamieszkania.
Należy zawiadomić powiatowy urząd pracy o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego.
W razie zaniedbania obowiązku określonego wyżej doręczenie pism pod dotychczasowym adresem wywoła
skutek prawny.
7. Na wniosek osoby, która zmieniła miejsce zameldowania lub miejsce zamieszkania powiatowy urząd
pracy przesyła odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub miejsce pobytu tej osoby.
8. Osoba, o której wyżej mowa powinna zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla
aktualnego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 73 ust.2a
cyt. Ustawy).
9. W przypadku czasowej niezdolności do pracy, lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub
konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny w przypadkach, o których mowa
w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
bezrobotny obowiązany jest, zawiadomić urząd pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia
lekarskiego i dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia (§ 7 ust. 2 ROZP. I).
10. Bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych
zawartych w karcie rejestracyjnej oraz w złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich
wystąpienia. (§ 8 ust. 8 ROZP. II).
11. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego
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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.
12. Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych
środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych organizowanych przez inny podmiot niż
powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed
dniem rozpoczęcia szkolenia (art. 41ust. 11 ustawy).
13. Bezrobotny jest obowiązany do zapoznania się z treścią cyt. Ustawy tj. ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (aktualny tekst ustawy znajduje się u kierowników i pracowników
PUP oraz na stronie internetowej tutejszego urzędu : myszkow.praca.gov.pl).
V. Świadczenia dla bezrobotnych
1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we
właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:
1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego
dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
2) w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co
najmniej 365 dni:
a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od
którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a–105; w okresie
tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2,
d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub
współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy
czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę,
f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług
rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej
za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, w
wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
h) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód,
od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
2. Do 365 dni, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy:
1) zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej,
kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej,
terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w
charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby CelnoSkarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
2) urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
3) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej
oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu
prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w
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wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych
zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota
wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
4) niewymienione w ust. 1 pkt. 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie
za pracę;
5) za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę
stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z
tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
6) świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568)
7) pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z
tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
8) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o
świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była
sprawowana.
10) zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w przypadku
osób, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) obniżono wymiar czasu pracy
skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli przed
wskazanym obniżeniem wymiaru czasu pracy osiągały miesięcznie wynagrodzenie w kwocie co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych,
zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i
ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania
pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z
zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania
zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.
4. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej
służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy
poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.
VI. Utrata prawa do zasiłku
Bezrobotny traci prawo do zasiłku lub uzyskuje do niego prawo po określonym w ustawie okresie czasu,
gdy:
1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych,
robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie
zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie (art. 75 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt
1) lub po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania
prac, o których mowa w art. 73a lub innej formy pomocy określonej w ustawie (art. 75 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
pkt 1 cyt. Ustawy).
Zasiłek nie przysługuje przez okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy
2. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy
lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron
nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących
zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy
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porozumień stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o
pracę w trybie art. 55 § 1′ Kodeksu Pracy - zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się
(art. 75 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy).
3. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie
ze swej winy stosunku pracy (stosunku służbowego) bez wypowiedzenia - zasiłek przysługuje po okresie 180
dni od dnia zarejestrowania się (art. 75 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy).
4. otrzymał jednorazowy ekwiwalent pieniężny za urlop górniczy, jednorazową odprawę socjalną,
zasiłkową, pieniężną po zasiłku socjalnym, jednorazową odprawę warunkową lub odprawę pieniężną
bezwarunkową, odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę - zasiłek przysługuje po
upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę, odszkodowanie (art. 75 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy).
5. odbywa odpłatną praktyką absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne
w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasiłek przysługuje po
zakończeniu praktyki absolwenckiej i otrzymaniu z tego tytułu w/w miesięcznego świadczenia.
6. Zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - zasiłek przysługuje po
okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.
7. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek
pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego
skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem
okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2- zasiłek przysługuje
po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.
8. Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji
powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu
w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił PUP - zasiłek za ten okres nie
przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego
powodu nie może przekroczy łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego. (art. 75 ust. 3 cyt.
ustawy).
9. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót
publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych
przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o
których mowa wyżej w pkt. 1 do 8 . (Art. 73 ust 4 cyt. Ustawy).
10. Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się
do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa z którym Unia Europejska zawarła umowy
o swobodzie przepływu osób w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń (art.75 ust. 4
i art. 1 ust. 3 pkt 2 lit.a - c cyt. Ustawy).
11. W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego państw, decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę
prawa do tego zasiłku.
VII. OKRES I WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH
1. Okres pobierania zasiłku wynosi:
1) 180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa
bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie
przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
2) 365 dni – dla bezrobotnych:
a) zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze
w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej
stopy bezrobocia w kraju lub
b) powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do
zasiłku, lub
c) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest
także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa
do zasiłku przez tego bezrobotnego lub
d) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat
2. Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania
następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta
obszarem działania innego powiatu.
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3. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie pobierania zasiłku lub w ciągu
miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie
z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński (art. 73 ust. 4 cyt. ustawy)
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od udokumentowanego stażu pracy i wynosi:
 80% zasiłku podstawowego, przy stażu poniżej 5 lat,
 100% zasiłku podstawowego, przy stażu od 5 do 20 lat,
 120% zasiłku podstawowego, przy stażu co najmniej 20 lat.
Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych
z dołu, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu
okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od
dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego,
prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa./art. 71 ust. 6 cyt. ustawy/
Roszczenia do należnych a nie pobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń
finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do
dyspozycji.
Od wypłaconych zasiłków opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zasadach i
w wysokości określonych w odrębnych przepisach.
Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje
zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem
działania innego powiatu.
VIII. Zasiłki uzupełniające
1. Art. 73 ust. 5 cyt. Ustawy:
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 miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy
jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia 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 miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o
okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust. 4 art. 73
cyt. Ustawy ( okresy wymienione w V pkt. 9 Informacji).
2. Przepis ust. 5 art. 73 stosuje się odpowiednio w przypadku:
1) powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby
przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, w
tym poszczególnych dni w przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, okresowej służby wojskowej lub
służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w
obronie cywilnej i służby zastępczej, a także stawienia się i zwolnienia z ćwiczeń wojskowych rotacyjnych
lub terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie;
2) bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd
pracy.
3. Przepis art. 73 ust. 7 cyt. Ustawy: Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status
bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki określone w art. 71, uzyskuje prawo do zasiłku
na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy, o których mowa w ust. 4.
( okresy wymienione w V pkt. 9 Informacji).
IX. Uprawnienia wynikające z zabezpieczenia społecznego.
Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa z którym Unia Europejska zawarła umowy o
swobodzie przepływu osób w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń (art.75 ust. 4 i
art. 1 ust. 3 pkt 2 lit.a - c ustawy).
W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego państw, decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę
prawa do tego zasiłku.
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X. Pomoc dla bezrobotnego:
Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy określonej w ustawie, przygotowuje
indywidualny plan
działania. W ramach indywidualnego planu działania pomoc jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i
możliwości bezrobotnego, z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz
możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej.
Przygotowanie indywidualnego planu działania następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia
rejestracji.
Indywidualny plan działania podlega modyfikacji stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub
poszukującego pracy. Powiatowy urząd pracy w okresie realizacji indywidualnego planu działania
kontaktuje się z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni w celu monitorowania
sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w indywidualnym planie działania. Kontakt, może
być realizowany przez powiatowy urząd pracy w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany
informacji drogą elektroniczną lub pocztową.
Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy wyłącza możliwość rejestracji w tym samym urzędzie pracy jako
poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres posiadania statusu bezrobotnego.
XI. Bezrobotny ma prawo:
1. korzystać z usługi pośrednictwa pracy i usług EURES, w tym z aktualnych ofert pracy,
2. korzystać z usługi poradnictwa zawodowego,
3. korzystać ze szkoleń,
4. uzyskać na wniosek ośrodka pomocy społecznej skierowanie do uczestniczenia w kontrakcie socjalnym,
indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o którym mowa w
przepisach w pomocy społecznej, lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o
którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym,
5. otrzymać zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium - po spełnieniu odpowiednich warunków
ustawowych,
6. korzystać z prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego,
7. uzyskać zaświadczenia z urzędu pracy,
8. odwoływać się od wydanych decyzji administracyjnych.
9. złożyć wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego z tytułu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w przypadku posiadania prawa do zasiłku.
Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:
- w wyniku skierowania przez urząd podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym
w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
- z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
10. korzystać z innych form pomocy określonych w ustawie organizowanych i finansowanych przez urząd
w przypadku dysponowania środkami finansowymi na te formy:
staż, prace interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe dorosłych, jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej, grant na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, pożyczka na utworzenie
stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia organizowane w ramach trójstronnych
umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, inne finansowe
formy wsparcia przewidziane ustawą.
Osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą mieć zaproponowane:
- Zatrudnienie w ramach refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne
od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po
raz pierwszy w życiu.
- Bon szkoleniowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy
stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia
kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie uprawdopodobnienia przez
bezrobotnego podjęcia zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej(…).
- Bon stażowy - na wniosek bezrobotnego starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję
skierowania bezrobotnego do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres
6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres
6 miesięcy.
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Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię
w wysokości 1500 zł (…).
- Bon zatrudnieniowy - Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon
zatrudnieniowy.
Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy
przyznał ten bon.
- Bon na zasiedlenie - Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może
przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego
zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (…).
Dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia:
- Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie
wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w wysokości nie
wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie na osobę (…).
Formy wsparcia uzależnione są od ustalonego dla osoby bezrobotnej opracowanego wspólnie
z bezrobotnym indywidualnego planu działania.
XII. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom cyt. ustawy art. 119 do art. 125 ( wyciąg):
Art. 120. [Odpowiedzialność za niezgodne z prawem czyny związane z wykonywaniem pracy przez
cudzoziemca]
1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie niższej niż 3000
zł.
2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.
3. Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności
służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza cudzoziemca
do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny do 10 000 zł.
4. Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania
zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, podlega karze grzywny
nie niższej niż 3000 zł.
5. Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego
wykonywania pracy, podlega karze grzywny do 10 000 zł.
6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88i, podlega karze grzywny nie niższej niż 100 zł.
Art. 121a.[Odpowiedzialność za pobieranie dodatkowych opłat od osoby skierowanej do odbycia
praktyki] Kto od osoby kierowanej do podmiotu w celu nabywania umiejętności praktycznych, w
szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem
lub inną pracą zarobkową, pobiera dodatkowe opłaty inne niż wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 7, podlega
karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.
Art. 119. [Odpowiedzialność bezrobotnego za podjęcie działalności zarobkowej bez powiadomienia
powiatowego
urzędu pracy]
1.(uchylony)
2. 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.
3. Sprawca nie podlega karze, jeżeli przed dniem rozpoczęcia kontroli w podmiocie kontrolowanym
obowiązek, o którym mowa w art. 74, został już spełniony.
Otrzymałem(am) jeden egzemplarz ( 12 stron ) niniejszej informacji, zapoznałem(am) się i zobowiązuję
się do przestrzegania:

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

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

(imię i nazwisko rejestrowanego)

(data i podpis rejestrowanego)

............................................................................. ………………….………………....................................

(data, podpis i pieczątka imienna pracownika PUP)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym prawach:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie. Z Administratorem
można się skontaktować: osobiście w siedzibie Urzędu, telefonicznie pod nr telefonu: 34 3135020 lub
pisemnie na adres siedziby Urzędu: ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków lub na adres poczty elektronicznej:
kams@praca.gov.pl
2) W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się
poprzez adres poczty elektronicznej: iod@myszkow.praca.gov.pl.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z:
a) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych
c) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
d) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
e) Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
f) Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
g) Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż wynika to z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie minister właściwy ds. pracy prowadzący rejestr
centralny, organy publiczne na potrzeby prowadzonego postępowania (US/ZUS/KRUS/Sąd, Prokuratura,
Policja, Komornik) i inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa i zawartych umów (w tym
umów powierzenia, m.in.: Sygnity SA. z siedzibą w Warszawie) oraz banki i jednostki świadczące usługi
pocztowe.
6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
7) W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po
wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Powiatowy Urząd
Pracy w Myszkowie nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad
podstawą takiego sprzeciwu;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób,
których dane są przetwarzane;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania
danych nie będzie możliwe zarejestrowanie oraz korzystanie z przysługujących w tym zakresie praw.
Zapoznałam/em się w informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli informacyjnej. Przedmiotowe
informacje są dla mnie zrozumiałe.
……………..…………………………………..……………..…………….
(data, czytelny podpis osoby której dane dotyczą)*

* Podpisanie klauzuli informacyjnej nie jest obowiązkowe. Zgodnie jednak z zasadą rozliczalności ułatwi
administratorowi danych wykazanie, że spełnił obowiązek informacyjny.
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