INFORMACJA O PRAWACH I OBOWIĄZKACH OSÓB BEZROBOTNYCH
1. Bezrobotny, który przez co najmniej 4 tygodnie pobiera zasiłek dla bezrobotnych może w celu
poszukiwania pracy wyjechać do innego kraju UE i na podstawie druku U2 (wydaje WUP)
zachowuje prawo do wypłaty świadczenia.
2. Każda osoba bezrobotna, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (z wyjątkiem osób
posiadających odrębny tytuł ubezpieczenia). Bezrobotny ma prawo zgłosić do składki
zdrowotnej członków rodziny (spełniających warunki). Jednocześnie bezrobotny zobowiązany
jest do informowania PUP o wszelkich zmianach mających wpływ na zgłoszenie do składki
zdrowotnej.
3. Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów,
dodatków aktywizacyjnych i innych świadczeń wypłacanych przez PUP ulegają przedawnieniu
z upływem 6 m-cy od dnia postawienia ich do dyspozycji klienta.
OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO
1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do PUP w Krotoszynie w wyznaczonych terminach
oraz w każdym dowolnym 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.
2. Bezrobotny jest zobowiązany do zawiadomienia w ciągu 7 dni PUP w Krotoszynie
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o rozpoczęcie lub
wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności
powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
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 pozostaje
pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą 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. Zawiadomienia o braku gotowości
należy dokonać bezpośrednio przed zaistnieniem tego faktu.
4. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania do PUP Krotoszyn 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. Bezrobotny zobowiązany jest w terminie 7 dni
zawiadomić urząd o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.
5. Bezrobotny, który pobrał nienależne świadczenie pieniężne, jest zobowiązany do zwrotu, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną
od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na
ubezpieczenie zdrowotne.
6. Bezrobotny zobowiązany jest poinformować urząd, w którym jest zarejestrowany o każdym
przypadku zmiany miejsca zamieszkania (meldunku stałego, czasowego lub adresu do
korespondencji).W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości
powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy,
w którym jest zarejestrowany oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym do
nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dniu od dnia zmiany miejsca zameldowania.
7.

Bezrobotny zobowiązany jest o konieczności powiadomienia PUP o niezdolności do pracy
spowodowanej chorobą, sprawowaniem opieki nad chorym członkiem rodziny lub o pobycie i
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w terminie 2 dni od daty niezdolności.

Zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA (stare L-4) należy dostarczyć do PUP w terminie
7 dni od dnia jego wystawienia nie później jednak niż następnego dnia po ustaniu
przyczyny niezdolności do pracy. (bezrobotny bez prawa do zasiłku zamiast ZUS ZLA
może przedłożyć zaświadczenie lekarskie). Wówczas obowiązkowym terminem zgłoszenia
się w PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy jest pierwszy dzień roboczy
przypadający bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy.
8. Bezrobotny jest zobowiązany do zwrotu świadczenia pieniężnego wypłaconego z FP za okres,
za który nabył prawo do świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, zasiłku
chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, jeżeli organ, który
przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia.
9. Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do
pracy.
10. W przypadku udziału w szkoleniu bez skierowania urzędu, które jest finansowane ze środków
publicznych bezrobotny zobowiązany jest powiadomić PUP w Krotoszynie w terminie 7 dni o
fakcie rozpoczęcia szkolenia.
11. Bezrobotny ma obowiązek poddania się profilowaniu w celu ustalenia zakresu form
pomocy określonych w ustawie
UTRATA STATUSU BEZROBOTNEGO następuje w przypadku gdy bezrobotny:
1. nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2;
2. nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na
okres odpowiednio 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej
odmowy i 270 dni w przypadku trzeciej i kolejnych odmów.
3. otrzymał 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;
4. otrzymał 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;
5. rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt
socjalny, o których 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;
6. odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w ramach Program Aktywizacja i Integracja
realizowany przez PUP, inne podmioty na jego zlecenia lub ośrodek pomocy społecznej;
pozbawienie statusu następuje odpowiednio na 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni
w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
7. odmówił 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; 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;

8. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w
okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; 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 każdego kolejnego niestawiennictwa;
9. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zameldowania w
terminie 14 dni od zmiany miejsca zameldowania;
10. złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
11. z własnej winy przerwał 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: 120 dni w przypadku
pierwszego przerwania; 180 dni w przypadku drugiego przerwania, 270 dni w przypadku
trzeciego i każdego kolejnego przerwania;
12. po skierowaniu nie podjął 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 5;
13. 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; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje
z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
14. nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA, o
którym mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…);
15. z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił
do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.
16. z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
realizowanych przez PUP, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;
pozbawienie statusu bezrobotnego następuje odpowiednio na 120 dni w przypadku pierwszego
przerwania udziału, 180 dni w przypadku drugiego przerwania udziału, 270 dni w przypadku
trzeciego i każdego kolejnego przerwania uczestnictwa w PAI;
Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności do pracy
związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku złożenia
wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.
Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego, który został wpisany do KRS jako założyciel
spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w PUP, w związku z uwzględnieniem przez starostę
jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia następnego po dniu
otrzymania tych środków.
Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego: kobiety po urodzeniu 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, z uwagi na brak zdolności i
gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad dzieckiem przez okres urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o
pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

WAŻNE:
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od udokumentowania stażu pracy. I tak:
-staż pracy do 5 lat – zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
-staż pracy w przedziale od 5 do 20 lat – zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego,
-staż pracy powyżej 20 lat – zasiłek w wysokości 120% zasiłku podstawowego.
W okresie pierwszych 90 dni przysługuje zasiłek wyższy (art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji) a w
pozostałym okresie zasiłek niższy (art. 72 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy). Zasiłek dla bezrobotnych
podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu. Aktualnie
obowiązujące wysokości zasiłku są dostępne na stronie www.psz.gov.pl pod hasłem stawki, kwoty,
wskaźniki lub na tablicy informacyjnej w PUP Krotoszyn.
Osoba bezrobotna, która utraciła status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności gospodarczej lub uzyskiwania
przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i
zarejestrowała się ponownie jako bezrobotna w terminie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia (i
pozostałych przyczyn) prawo do zasiłku przysługuje na okres skrócony o poprzedni okres pobierania
zasiłku.
Oświadczam, że otrzymałem/am jeden egzemplarz niniejszej informacji, zawarte w informacji prawa i
obowiązki są mi zrozumiałe, zapoznałem/am się z powyższą informacją i zobowiązuję się do
przestrzegania powyższych uregulowań.

…………………………………………
(data i podpis osoby bezrobotnej)

Informacja opracowana na podstawie ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 674 z p.zm.)

Formy pomocy dla bezrobotnych określone w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
Ustawa z 20 kwietnia 2014r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r., poz 674 ze zm.)
zawiera następujące formy pomocy dla bezrobotnych:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia,
pomoc w zaplanowaniu rozwoju zawodowego,
pomoc w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy,
możliwość skierowania do odbycia i nabycia w ten sposób nowych lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji
zawodowych – art. 40 w/w ustawy,
możliwość sfinansowania, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kosztów egzaminów umożliwiających
uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych oraz kosztów uzyskania
licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu – art. 40 w/w ustawy,
możliwość udzielenia pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania PUP –
art. 42 w/w ustawy ,
możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji poprzez dofinansowanie studiów
podyplomowych – art. 42a w/w ustawy ,
możliwość zwrotu kosztów przejazdu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania
zawodowego dorosłych, szkolenia podjętego w wyniku skierowania przez PUP – art. 45 w/w ustawy ,
możliwość zwrotu kosztów zakwaterowania z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przygotowania
zawodowego dorosłych, stażu podjętego w wyniku skierowania przez PUP poza miejscem zamieszkania – art.
45 w/w ustawy ,
możliwość uzyskania jednorazowo środków finansowych na otwarcie własnej działalności gospodarczej – art.
46 w/w ustawy,
możliwość skierowania do pracy w ramach refundowanych pracodawcy kosztów doposażenia lub
wyposażenia stanowiska pracy – art. 46 w/w ustawy ,
możliwość skierowania do prac interwencyjnych – art. 51 , w/w ustawy
możliwość skierowania do odbycia stażu – art. 53 , w/w ustawy
możliwość odbycia przygotowania zawodowego dorosłych – art. 53a w/w ustawy ,
możliwość uzyskania wsparcia w postaci stypendium z tytułu kontynuacji nauki – art. 55 w/w ustawy ,
możliwość skierowania do robót publicznych – art. 57 w/w ustawy
możliwość skierowania na utworzone stanowisko pracy w formie telepracy – art. 60a w/w ustawy
możliwość skierowania na stanowisko pracy utworzone w ramach świadczenia aktywizacyjnego – art. 60b
w/w ustawy ,
możliwość skierowania do pracy w ramach refundacji pracodawcy kosztów poniesionych na składki na
ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy – art. 60c w/w ustawy, dotyczy tylko bezrobotnych do 30
roku podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy,
możliwość skierowania do pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia – art. 60d w/w ustawy , dotyczy
tylko bezrobotnych którzy ukończyli 50 rok życia,
możliwość refundacji samotnie wychowującym chociaż jedno dziecko części kosztów poniesionych w
związku z opieką nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w przypadku skierowania na staż, przygotowanie
zawodowe dorosłych lub szkolenie – art. 61 w/w ustawy,
możliwość skierowania do pracy na utworzone stanowisko pracy w ramach udzielonej pracodawcy pożyczki –
art. 61e w/w ustawy,
możliwość uzyskania pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej – art. 61e w/w ustawy ,
możliwość przyznania bonu szkoleniowego – art. 66k w/w ustawy , dotyczy tylko bezrobotnych do 30 roku
życia,
możliwość przyznania bonu stażowego – art. 66l w/w ustawy, dotyczy tylko bezrobotnych do 30 roku życia,
możliwość przyznania bonu zatrudnieniowego – art. 66m w/w ustawy, dotyczy tylko bezrobotnych do 30
roku życia,
możliwość przyznania bonu na zasiedlenie – art. 66n w/w ustawy , dotyczy tylko bezrobotnych do 30 roku
życia,

28. możliwość skierowania do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja – art. 62a , w/w ustawy
29. możliwość skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminny – art. 73 a w/w
ustawy ,
30. możliwość sfinansowania kosztów badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności do
wykonywania pracy, uczestnictwa w stażu, szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych – art.2 w/w
ustawy,
31. przyznanie, na wniosek osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, dodatku aktywizacyjnego w przypadku
podjęcia zatrudnienia – art. 48 w/w ustawy .

Zastosowanie form pomocy wiążących się z wypłatą świadczeń, z wyjątkiem dodatków aktywizacyjnych, uzależnione
jest od posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie środków finansowych.

Oświadczam, że otrzymałem/am jeden egzemplarz niniejszej informacji i zapoznałem/am się z powyższą informacją,
zawarte w niej informacje są zrozumiałe
Oświadczam, że w dniu rejestracji otrzymałem/am broszurę nt. ustalania profilu pomocy

……………………………………………………………
(data i podpis osoby bezrobotnej)

