DOTYCZY TYLKO OSÓB POSZUKUJACYCH PRACY (czyli osób np. na rencie, emeryturze,
którzy już są ubezpieczeni a poszukują pracy)
Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrującej się w powiatowym urzędzie pracy jako
poszukujący pracy określa ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy
I. REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
Osoba rejestrująca się jako poszukujący pracy, zgłasza się w celu dokonania rejestracji do
wybranego powiatowego urzędu pracy ( § 2 ust. 2 pkt 1 rozp.)
1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie określonym
odpowiednio w § 2 ust. 2 pkt 1 przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego
urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
2) odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty
potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia ukończeniu szkolenia;
3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień
przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac,
jeżeli takie posiada.
2. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy, oprócz
dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień
niepełnosprawności.
3. Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia
dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub odmowy przekazania wymaganych danych,
lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń ( § 9 rozp.).
4.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI
Poszukujący pracy który:
1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
dotyczących zakładu pracy,
2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego zgłoszono upadłość lub który jest w stanie
likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek
socjalny, określone w odrębnych przepisach,
4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie
integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
5. jest żołnierzem rezerwy,
6. pobiera rentę szkoleniową,
7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ww. ustawy,
8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika,
jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
poza rolnictwem,
9. jest pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat
i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym,
po zarejestrowaniu może ubiegać się o finansowanie kosztów szkolenia, studiów
podyplomowych, udzielenie pożyczki szkoleniowej o których mowa w art. 40, art. 41 ust. 4-7,
art, 42 i art. 42a ww. ustawy.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni
z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:
1) szkoleń;
2) stażu;
3) prac interwencyjnych;
4) przygotowania zawodowego dorosłych;
5) badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ww. ustawy;
6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ww. ustawy;
7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ww. ustawy;
8) studiów podyplomowych.
III. UTRATA STATUSU POSZUKUJĄCEGO PRACY NASTĘPUJE W PRZYPADKU
GDY OSOBA POSZUKUJĄCA PRACY:
1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu
potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
2. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony
między poszukującym pracy a tym urzędem i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej
przyczynie tego niestawiennictwa;
3. nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała
indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, albo
uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art.
40 ust. 3a;
4. złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy
urząd pracy.
Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni odpowiednio:
1. po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
2. od dnia niestawiennictwa;
3. od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w pkt III ppkt 3 i 4.
W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu
poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy
spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.
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 poszukującego pracy.

…………………………………………
(data podpis pracownika PUP)

…………………….…………………….
(data i podpis osoby poszukującej pracy)

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ustawa),
2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020r.
w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (rozp.).

