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

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

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

…............................................
(adres)

................................................
(Nr PESEL)

Powiatowy Urząd Pracy
Plac Wolności 23
89-500 Tuchola

Zawiadomienie
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnieniu innych
okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku
Zawiadomienie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi lub przesłać za pośrednictwem poczty
w terminie 7 dni od wystąpienia co najmniej jednej z sytuacji wypunktowanej poniżej (wpisać datę oraz
zaznaczyć „x” właściwy kwadrat)

Zawiadamiam, że od dnia.............................
Jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę ….....................................................................
(wpisać nazwę zakładu pracy)

…............................................................................................................................................................
Wykonuję pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej
Wykonuję pracę zarobkową na podstawie umowy o dzieło
Uczę się w szkole w systemie dziennym
Nabyłem/am prawo do emerytury
Nabyłem/am prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy*/ renty szkoleniowej*/ renty
socjalnej*/ renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za
pracę
Pobieram świadczenie przedemerytalne
Pobieram świadczenie rehabilitacyjne* zasiłek chorobowy*/ zasiłek macierzyński*/zasiłek w
wysokości zasiłku macierzyńskiego*/ nauczycielskie świadczenie kompensacyjne*
Pobieram na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały (data wydania
decyzji………………………….).
Pobieram na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych: świadczenie pielęgnacyjne*,
specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania* (data
wydania decyzji………………………..)
pobieram zasiłek dla opiekuna (data wydania decyzji………………………….)
Stałem/am się właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o
powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha
przeliczeniowe
działalności określonym we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej
produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w
wysokości przekraczającej przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 2 ha przeliczeniowych
w połowie wymiaru czasu pracy
rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek
lub domownik w gospodarstwie stanowiącym dział specjalny produkcji rolnej, z którego
przychód ustalony do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przekracza
przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych
instytucji z udziałem środków publicznych na podjecie
działalności rolniczej lub pozarolniczej
gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Rezygnuję ze statusu bezrobotnego (wyrejestrowanie na własną prośbę)…....................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................
…............................................................
(podpis bezrobotnego)

Przedłożono do wglądu oryginał……………………………………….. od dnia…………………….
(rodzaj dokumentu)

………………………………………..
* właściwe podkreślić

(data, pieczątka i podpis pracownika przyjmującego)

Pouczenie
1. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową, działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym
powiatowego urzędu pracy podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.
2. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu
bezrobotnego oraz utratę prawa do zasiłku.
3. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej, podjęcia działalności gospodarczej, uzyskania przychodu w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestruje się jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia zakończenia
pracy, działalności gospodarczej lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia, nabędzie prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego.
4. Bezrobotny z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ma możliwość
ubiegania się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego. Wnioski można pobrać z Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
lub strony internetowej www.pup.tuchola.pl. Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku.
5. Bezrobotny, który na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
poza teren Powiatu Tucholskiego i uzyskał wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200%
może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
6. Bezrobotny, który na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi
łącznie ponad 3 godz. dziennie może ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania, o ile mieszka w hotelu lub wynajętym
mieszkaniu oraz uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

