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OŚWIADCZENIE BEZROBOTNEGO

Świadomy odpowiedzialności karnej z art.233§ 1 *** Kodeksu Karnego 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 jak również oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233§ 1
Kodeksu Karnego co następuje:
1. Jestem osobą niezatrudnioną i nie wykonuję innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia:
a) w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, albo innej pracy zarobkowej *
b) co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, gdyż jestem osobą niepełnosprawną, lecz stan zdrowia pozwala mi na podjęcie pracy w tym wymiarze *
2. Nie uczę się w szkole , z wyjątkiem szkoły dla dorosłych lub przystępuję do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej ,gdzie studiuję w formie studiów
niestacjonarnych.
3. Nie nabyłem(am) prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę,
4. Nie pobieram nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego
lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego / po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ,
5. Nie jestem właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych lub nie podlegam
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie rolnym ,
6. Nie uzyskuję 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 GUS na
podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlegam ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie
7. Nie złożyłem/am wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis
- zgłosiłem/am do ewidencji dział. 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
8. Nie podlegam obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego (nie dotyczy ubezpieczenia społecznego rolników),
9. Nie jestem osobą tymczasowo aresztowaną i nie odbywam kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru
elektronicznego,
10. Nie uzyskuję 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 .
11. Nie pobieram, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego.
11a. Nie nabyłam 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 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
12. Nie otrzymałem(am) pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej
lub rolnicze albo pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art.61e pkt 2 lit a ustawy o promocji .Nie otrzymałem jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej z Funduszu Pracy.
13. Nie pobieram, 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.
14. Nie otrzymałem/am/ jednorazowo środków z PFRON lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej , rolniczej lub na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej .
15. Otrzymałem(am) jednorazowy ekwiwalent pieniężny za urlop górniczy TAK/NIE * lub jednorazową odprawę socjalną, zasiłkową ,pieniężną po zasiłku socjalnym , jednorazową odprawę
warunkową lub odprawę pieniężną bezwarunkową TAK/ NIE * lub odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę TAK/NIE *, przy czym upłynął okres, za jaki został
wypłacony ww. ekwiwalent , odprawa odszkodowanie TAK/NIE'*,.
16. Nie rozpocząłem/am/ realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub nie podpisałem /am/kontraktu socjalnego ,o którym
mowa w art.50 ust.2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy- tj.Dz.U.2018 poz.1265 i 1149/
17. Nie pobieram po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego , o którym mowa w art.70 ust 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
18.Nie pobieram na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna.
19.Zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego zasiłku, stypendium lub innego świadczenia pieniężnego fin. z Funduszu Pracy w przypadku otrzymania za ten sam okres świadczenia
przedemerytalnego, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę ,zasiłku macierzyńskiego , zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy nie dokonał
stosownych potrąceń oraz innych nienależnie pobranych świadczeń w przypadkach niespełnienia warunków wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia(…)
20. Zobowiązuję się do zawiadomienia powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach w danych przekazanych przeze mnie w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach , w terminie

7 dni od dnia ich wystąpienia .
21. Nie jestem zarejestrowany/a/ w innym urzędzie pracy .
22. Zostałem pouczony o obowiązku:
a) zgłaszania się w wyznaczonych terminach w powiatowym urzędzie pracy,
b) składania lub przesyłania pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń
przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów,
c) zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o fakcie wyjazdu za granicę lub innej okoliczności powodującej brak gotowości do pracy,
d) powiadomienia PUP w terminie 7 dni od wyznaczonego dnia o przyczynie niestawiennictwa,
e) powiadamiania powiatowego urzędu pracy o udziale – bez skierowania starosty- w szkoleniu finansowanym z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych
organizowanym przez inny podmiot niż pup w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia
f) przedstawienia zaświadczenie o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym w odrębnych przepisach w przypadku
niezdolności do pracy wskutek choroby, z wyjątkiem odbywania leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego
23. Zostałem zapoznany z zasadami wypłat świadczeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu .
24. Przekazane uprzednio dane uległy/nie uległy zmianie .**
Zostałem/am poinformowany/a , iż administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu z siedzibą przy ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3 i dane osobowe przetwarzane będą
w celu rejestracji osoby jako bezrobotna jak również w pozostałych celach wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018
poz. 1265 z późn. zmianami i poz. 1149) – szczegółowe cele przetwarzania danych , podstawy prawne zawarte są w klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie administratora oraz na
stronie internetowej radom.praca.gov.pl Oświadczam , że zostałem/am poinformowany/a iż obowiązek podania tych danych wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dn. 12.11.2012 w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz.U.z 2012 poz.1299 ). Oświadczam także, że zostałem/am poinformowany/a o prawie : dostępu, sprostowania
swoich danych ,ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania , wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania , przenoszenia danych / uwaga : realizacja powyższych praw musi być zgodna z
przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz zasadami archiwizacji i jednolitym rzeczowym wykazem akt/, wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj.
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
.
Wyrażam/nie wyrażam *zgodę na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia ,organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie.
Oświadczenie należy podpisać w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy .
……………………………………
…………..………
….………………………………
podpis pracownika PUP
data
podpis bezrobotnego
Otrzymałem /am/ : 1) egzemplarz niniejszego oświadczenia
2) wydruk danych z karty rejestracyjnej , których wiarygodność poświadczam własnoręcznym podpisem
Data i podpis bezrobotnego

……………………………………..

Pan/i……………………………………………………. nie jest zarejestrowany/a w innym powiatowym urzędzie pracy……………………………………data i podpis pracownika PUP
Sprawdzono w rejestrze centralnym.
*) niewłaściwe skreślić **) Nie dotyczy pierwszej rejestracji
***).Zgodnie z art.233 § 1 KK „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę
lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” - tj. Dz. U. z 2018 poz.1600 ze zm

