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BezrOBOtny Czy pOSzukujĄCy praCy?

Osoba niepracująca, a także szukająca pracy, rejestrując się w powia-
towym urzędzie pracy (PUP), na podstawie przedłożonych dokumen-
tów oraz podanych informacji może zostać zakwalifikowana jako bez-
robotny albo poszukujący pracy. Rodzaj statusu nie zależy jednak od 
jej wyboru, ale od tego, czy spełnia warunki nałożone przez przepisy. 
Okoliczność ta jest o tyle istotna, że dla bezrobotnych PUP oferuje inne 
formy wsparcia niż dla poszukujących pracy. 
 
Status bezrobotnego może uzyskać osoba:
• niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej – oznacza to, 

że o status bezrobotnego nie może ubiegać się ani osoba wykonująca 
pracę na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, mianowania, 
wyboru, powołania, spółdzielczej umowy o pracę), ani wykonująca 
pracę lub świadcząca usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, 
w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, albo bę-
dąca członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni rolni-
czej lub spółdzielni usług rolniczych;

• zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 
pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pra-
cy zarobkowej, lub też – jeżeli jest osobą niepełnosprawną – zdolna 
i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wy-
miaru czasu pracy;

• nieucząca się w szkole – dopuszczalne jest jednak pobieranie nauki 
w szkole dla dorosłych lub przystępowanie do egzaminu eksterni-
stycznego z zakresu tej szkoły, a także w szkole wyższej, gdzie studia 
odbywają się w formie studiów niestacjonarnych;

• zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego 
lub czasowego PUP;

• poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
• pełnoletnia, ale która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego;
• która nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności 

do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wyso-
kości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;

• która nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świad-
czenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyń-
skiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego – po ustaniu 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia po-
zarolniczej działalności;

• niebędąca właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym 
nieruchomości rolnej lub niepodlegająca ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub do-
mownik w gospodarstwie rolnym;

• nieuzyskująca przychodów podlegających opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej – należy 

 bezrobotny
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tu mieć na uwadze m.in. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tune-
lach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro 
oraz fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego;

• która nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospo-
darczej albo po złożeniu wniosku o wpis zgłosiła do ewidencji wnio-
sek 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 gospodar-
czej dnia podjęcia działalności gospodarczej;

• która nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary 
pozbawienia wolności, chyba że karę pozbawienia wolności odbywa 
poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

• nieuzyskująca miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej 
połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę – możliwe jest jednak 
uzyskiwanie przychodów z tytułu odsetek lub innych przychodów od 
środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

• niepobierająca zasiłku stałego;
• niepobierająca 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;

• niepobierająca, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego;
• niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (wyjątek 

stanowi ubezpieczenie społeczne rolników) – chodzi tu np. o stypen-
dystów sportowych, stypendystów Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej, duchownych, żołnierzy niezawodowych czy osoby odby-
wające służbę zastępczą.

O status bezrobotnego mogą się jednak starać (a jeśli już go posiadają, 
to nie tracą takiego statusu) osoby pracujące jako wolontariusze oraz 
osoby odbywające praktykę absolwencką na zasadach określonych 
w odpowiednich przepisach.
 
Poszukujący pracy to osoba, która nie może z różnych względów otrzy-
mać statusu osoby bezrobotnej, jednak jest zarejestrowana w PUP jako 
szukająca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomo-
cy określonej w przepisach. Zasady uzyskania statusu poszukującego 
pracy są zdecydowanie mniej restrykcyjne niż  reguły dotyczące bez-
robotnych, co wiąże się przede wszystkim ze znacznie węższym zakre-
sem pomocy przewidzianej przez przepisy. Przede wszystkim poszu-
kującym pracy nie musi być osoba, która nie pracuje; nie ma przeszkód, 
aby jako poszukująca pracy zarejestrowała się osoba, która jest gdzieś 
zatrudniona czy też prowadzi działalność gospodarczą, ale z różnych 
powodów chce zmienić pracę lub podjąć się dodatkowego zajęcia. 
O status taki może również ubiegać się osoba ucząca się czy emeryt. 
Nie ma również wymogu, aby była zdolna i gotowa do podjęcia pracy 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

poszukujący  
pracy
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rejeStraCja

Rejestracją osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zajmują się 
PUP. Także w tym wypadku mniejsze obostrzenia przewidziane są dla 
rejestrujących się jako poszukujący pracy, bardziej restrykcyjne są zaś 
wymogi stawiane ubiegającym się o status bezrobotnego. 

Osoba ubiegająca się o status bezrobotnego musi zgłosić się (osobiście 
lub za pośrednictwem Internetu) do PUP właściwego ze względu na 
miejsce stałego lub czasowego zameldowania; jeżeli nie jest zameldo-
wana, właściwy będzie PUP, na którego obszarze działania osoba taka 
przebywa. W przypadku starających się o status poszukującego pracy 
właściwość miejscowa PUP nie ma znaczenia – można zarejestrować 
się w dowolnym urzędzie; dopuszczalna jest także rejestracja w kilku 
jednocześnie. Należy jednak zaznaczyć, że aby nie zostać wyrejestrowa-
nym, należy utrzymywać kontakty z danym (danymi) PUP. 

Wniosek o dokonanie rejestracji może być złożony osobiście we właści-
wym PUP lub przez Internet. Możliwość posługiwania się formularzem 
w wersji elektronicznej jest nowym rozwiązaniem, które ma rozładować 
kolejki w urzędach. Zarówno bezrobotni, jak i poszukujący pracy mogą 
rejestrować się np. przez stronę www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup.
Przewidziane zostały dwa tryby rejestracji:
• uproszczony – dostępny dla każdego, kto ma dostęp do Internetu, ale 

wymagający stawienia się w PUP; zainteresowany wypełnia elektro-
niczny wniosek o dokonanie rejestracji odpowiednio jako osoba bez-
robotna albo poszukująca pracy (nie trzeba opatrywać go bezpiecz-
nym lub potwierdzonym podpisem); następnie przesyła gotowy 
formularz do właściwego PUP; kolejnym krokiem jest umówienie się 
na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów 
oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych; 
to PUP wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie; powinien być on 
nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia prawidłowego przekazania 
wniosku w postaci elektronicznej; niestawiennictwo skutkuje usu-
nięciem wniosku z systemu;

• w pełni elektroniczny – jest on skierowany do osób, które posiadają 
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub mogą opatrzyć wniosek podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; także w tym wypadku 
pierwszym krokiem jest uzupełnienie przygotowanego w postaci 
elektronicznej wniosku o dokonanie rejestracji odpowiednio jako 
osoba bezrobotna albo poszukująca pracy; kolejny krok jest już jed-
nak inny, bo polega na załączeniu do wniosku skanów wszystkich 
dokumentów wymaganych do rejestracji oraz opatrzeniu wniosku 
i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem 
potwierdzonym profilem; następny etap rejestracji to przesłanie 

właściwy  
urząd

wniosek
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wniosku wraz z załącznikami do właściwego PUP; wnioskodawca ma 
również możliwość określenia formy, w jakiej chciałby otrzymać de-
cyzję urzędu – w postaci elektronicznej lub tradycyjnej, papierowej; 
tryb ten nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie.

Aby rejestracja elektroniczna była możliwa, poza dostępem do Inter-
netu konieczne jest: posiadanie konta e-mail oraz posługiwanie się 
przy rejestracji komputerem klasy PC z zainstalowanymi najnowszą 
przeglądarką (np. Internet Explorer 9, Firefox 18, Chrome 24) oraz Java 
Runtime Environment 1.7. Ponadto rozmiar wszystkich załączników 
elektronicznych (skanów) dołączanych do wniosku nie może przekro-
czyć 24 MB, zaś rozmiar pojedynczego załącznika – 0,29 MB.

Osoba, która nie decyduje się na korzystanie z elektronicznego formu-
larza, musi przedłożyć do wglądu dokonującemu rejestracji pracowni-
kowi PUP następujące dokumenty:
• dowód osobisty albo inny dokument tożsamości (np. paszport);
• odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne do-

kumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończe-
niu szkolenia;

• świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej 
uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

• dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania okre-
ślonych prac, jeżeli takie posiada.

Ponadto osoba niepełnosprawna musi dostarczyć dokumenty potwier-
dzające stopień niepełnosprawności. 
Osoba ubiegająca się o status bezrobotnego ma obowiązek podać na-
stępujące dane:
• imię albo imiona i nazwisko oraz płeć, nazwisko rodowe, datę i miej-

sce urodzenia, nr PESEL, obywatelstwo albo obywatelstwa, imiona 
rodziców;

• stan cywilny, informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu mał-
żonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, liczbę dzieci 
na utrzymaniu;

• adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do kore-
spondencji;

• wykształcenie, ukończone szkoły, zawody wyuczone, zawody wyko-
nywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w któ-
rym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kom-
petencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub 
udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;

• poziom znajomości języków obcych;
• posiadane uprawnienia zawodowe;
• ewentualnie rodzaj i stopień niepełnosprawności;
• okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego sta-

nowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;

rejestracja 
tradycyjna
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• okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
• inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bez-

robotnych;
• sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo 

stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem reje-
stracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla 
bezrobotnych;

• kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowana, oraz ewentualne za-
interesowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego;

• fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezro-
botnego;

• numer rachunku bankowego, jeżeli taki posiada.

Osoba ubiegająca się o status bezrobotnego, która nie jest zameldo-
wana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż 
miejsce zameldowania na pobyt czasowy, zobowiązana jest do złożenia 
oświadczenia, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym PUP.
Osoba ubiegająca się o nadanie statusu osoby poszukującej pracy musi 
przekazać dokonującemu rejestracji pracownikowi PUP podobne dane, 
za wyjątkiem stanu cywilnego, informacji o pozostawaniu albo niepo-
zostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy 
oraz liczbie dzieci na utrzymaniu.
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszuku-
jący pracy może (ale nie ma takiego obowiązku) przekazać również nu-
mer telefonu i adres e-mail, celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszuku-
jący pracy musi wskazać w elektronicznym wniosku wszystkie dane, 
jakie należy podać pracownikowi PUP przy rejestracji tradycyjnej. Do-
datkowo (przy pełnej rejestracji elektronicznej) musi dołączyć skany 
dokumentów, które osoba rejestrująca się osobiście w PUP powinna 
przedłożyć do wglądu pracownikowi.

Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie:
• nie przedłoży wymaganych dokumentów;
• odmówi podania wymaganych danych lub poświadczenia danych 

i oświadczeń przekazanych drogą elektroniczną;
• nie opatrzy elektronicznego wniosku stosownym podpisem;
• nie stawi się w PUP w wyznaczonym przez urząd terminie
– rejestracja nie zostanie dokonana.

Wszelkie zmiany danych przekazanych do PUP tradycyjnie lub przez In-
ternet muszą być w terminie 7 dni od chwili ich wystąpienia zgłoszone 
do PUP osobiście lub za pośrednictwem formularza elektronicznego.

dane do wniosku 
elektronicznego

braki,  
zmiana danych
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Jeżeli bezrobotny zamierza zmienić miejsce zamieszkania, co spowo-
duje, że właściwy stanie się dla niego inny PUP, ma obowiązek poinfor-
mować o tym fakcie dotychczas właściwy urząd, wskazać planowany 
termin przeprowadzki oraz złożyć wniosek o przesłanie jego danych 
i dokumentów do nowego PUP. Na zgłoszenie się do nowego PUP bez-
robotny ma 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania. 

praWa i OBOWiĄzki 

Osobie posiadającej status bezrobotnego lub poszukującego pracy 
przysługuje szereg praw i obowiązków. Wykonywanie tych ostatnich 
jest warunkiem koniecznym utrzymania statusu, co oznacza, że ich nie-
wypełnianie może skutkować wyłączeniem z rejestru.

Osoba, która uzyskała status bezrobotnego, ma prawo m.in.: 
• korzystania z bezpłatnych usług pośrednictwa pracy (w tym z usług 

EURES), poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
• uzyskania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;
• ubiegania się o skierowanie na szkolenia organizowane przez PUP;
• ubiegania się o indywidualne skierowanie na szkolenie związane 

z podnoszeniem lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych;
• korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ (o ile 

nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 
tytułu); co istotne, uprawnieniem tym objęci są również członko-
wie rodziny bezrobotnego, jeżeli zostaną do takiego ubezpiecze-
nia zgłoszeni i nie posiadają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego; 
w przypadku utraty uprawnień lub nabycia własnego tytułu ubez-
pieczenia przez członka rodziny bezrobotny ma obowiązek wy-
rejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego tego członka rodziny;

• do przebywania poza granicami kraju lub w innej sytuacji powodu-
jącej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres 10 dni 
w czasie jednego roku kalendarzowego, pod warunkiem jednak, że 
zawiadomi PUP o tym fakcie; za okres ten zasiłek nie przysługuje;

• pobierania – w przypadku spełnienia warunków przewidzianych 
w przepisach – zasiłku dla bezrobotnych;

• zostać skierowana – po spełnieniu warunków określonych przez 
przepisy – do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicz-
nych, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych;

• ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, 
o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia, a także o sfinanso-
wanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub 
tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych 
do wykonywania danego zawodu; 

• do uzyskania – po spełnieniu warunków określonych przez przepisy 
– jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
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• otrzymać dodatek aktywizacyjny – w sytuacji, gdy pobiera zasiłek 

dla bezrobotnych i podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobko-
wą z własnej inicjatywy lub podejmuje zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, otrzymując wynagrodzenie niższe od mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, w wyniku skierowania przez PUP;

• do uzyskania stypendium z tytułu podjęcia – w okresie 12 miesięcy od 
dnia zarejestrowania – dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla 
dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach 
szkoły publicznej, albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjo-
narnych (dotyczy osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych);

• ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi 
do lat 7 bądź osobą zależną;

• uzyskać zwrot kosztów przejazdu  do pracodawcy zgłaszającego 
ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, szkolenia lub od-
bywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem 
zamieszkania w związku ze skierowaniem przez PUP;

•  uzyskać zwrot kosztów zakwaterowania w miejscu pracy, odbywa-
nia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych;

• zostać skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych, 
w sytuacji gdy nie posiada prawa do zasiłku i jednocześnie korzysta 
ze świadczeń pomocy społecznej.

Katalog uprawnień osób, które uzyskały w PUP status poszukującego 
pracy, zależy od kilku czynników, dlatego nie można go przedstawić 
w sposób zbiorczy. Ogólnie rzecz ujmując, podstawową usługą kiero-
waną do poszukujących pracy jest pośrednictwo pracy. Ponadto osoby 
te mogą korzystać z poradnictwa zawodowego, z pomocy w aktywnym 
poszukiwaniu pracy, a także – pod pewnymi dodatkowymi warunka-
mi – ze szkoleń, staży, prac interwencyjnych, studiów podyplomowych, 
programów specjalnych oraz z przygotowania zawodowego dorosłych.

Bezrobotny, aby nie stracić swojego statusu, musi:
• zgłaszać się do właściwego PUP w wyznaczonym terminie; na niesta-

wiennictwo w wyznaczonym terminie może pozwolić sobie bezrobot-
ny, który odbywa praktykę absolwencką – okoliczność ta jest uznawa-
na za uzasadnioną przyczynę niespełnienia obowiązku stawiennictwa;

• powiadamiać PUP w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie niesta-
wiennictwa;

• przyjmować propozycje odpowiedniej pracy – należy przez nią rozu-
mieć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubez-
pieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma 
wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może 
je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawo-
dowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie, 
oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami 
transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie 
których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co 

prawa  
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najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy;

• uczestniczyć w stażach, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym doro-
słych lub innej formie pomocy określonej przez przepisy oraz przystępo-
wać do egzaminów kwalifikacyjnych, czeladniczych lub sprawdzających;

• poddawać się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na 
celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy;

• składać lub przesyłać PUP pisemne oświadczenia o przychodach oraz 
inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do korzystania ze 
świadczeń przewidzianych przez przepisy; powiadomienia takiego 
należy dokonać w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów;

• zawiadomić PUP o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub pozarolniczej działalności oraz zaistnieniu innych okoliczności 
powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do za-
siłku; na powiadomienie bezrobotny ma 7 dni; uchylenie się od wy-
pełnienia tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny w wysokości 
nie niższej niż 500 zł;

• powiadomić PUP o wyjeździe za granicę lub pozostawaniu w innej 
sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia; cał-
kowity okres takiego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pra-
cy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie 
jednego roku kalendarzowego;

• zawiadomić PUP o czasowej niezdolności do pracy lub konieczności 
sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; na poinformo-
wanie urzędu bezrobotny ma 2 dni od daty wystawienia zaświadcze-
nia lekarskiego, natomiast sam druk ZUS ZLA musi dostarczyć w cią-
gu 7 dni od tej daty (w uzasadnionych przypadkach termin ten może 
być jednak przekroczony);

• poinformować osobiście PUP o zmianie miejsca zamieszkania, poby-
tu oraz innych danych podanych przy rejestracji;

• powiadomić PUP, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, o zamiarze 
uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty 
niż PUP, a finansowanych ze środków wspólnotowych i krajowych; 

• zwrócić nienależnie pobrane świadczenie w ciągu 14 dni od dnia do-
ręczenia decyzji; zwrotowi podlega nie tylko sama kwota świadcze-
nia, ale i przekazana od tego świadczenia zaliczka na podatek docho-
dowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne;

• zwrócić kwotę dofinansowania studiów podyplomowych, jeżeli bez-
robotny przerwał studia ze swojej winy.

Do obowiązków osoby zarejestrowanej w PUP jako poszukujący pracy 
należy:
• utrzymywanie kontaktów z PUP, w którym jest zarejestrowany, przy-

najmniej raz na 90 dni;
• zgłaszanie się do PUP w ustalonych z urzędem terminach;
• powiadamianie PUP o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni;

obowiązki 
poszukującego 

pracy
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• podjęcie i ukończenie planu działania, szkolenia, studiów podyplo-

mowych, przygotowania zawodowego dorosłych;
• uczestniczenie w programie specjalnym. 

utrata StatuSu

Zarejestrowany jako bezrobotny lub poszukujący pracy w przypad-
ku nieprzestrzegania nałożonych na niego obowiązków może zostać 
pozbawiony swojego statusu. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, gdy 
starosta podejmuje taką decyzję. W przypadku pozbawienia statusu 
bezrobotnego lub poszukującego pracy na dany okres ponowne naby-
cie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy wymaga kolejnej re-
jestracji dokonanej po upływie tego okresu, przy czym konieczne jest, 
aby zainteresowany spełniał określone przez przepisy warunki.

O pozbawieniu osoby zarejestrowanej w PUP statusu bezrobotnego 
starosta zdecyduje w przypadku:
• gdy osoba nie spełnia lub przestaje spełniać ustalone przez przepisy 

wymogi do uznania za osobę bezrobotną;
• otrzymania przez bezrobotnego pożyczki z PFRON lub instytucji 

z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolni-
czej lub rolniczej albo otrzymania jednorazowo środków na podjęcie 
takiej działalności gospodarczej, jak również otrzymania z takich in-
stytucji jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawie-
nie statusu następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środ-
ków na podjęcie działalności lub, odpowiednio, na wniesienie wkładu;

• rozpoczęcia przez bezrobotnego realizacji indywidualnego progra-
mu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego; 
pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu rozpo-
częcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 
lub podpisania kontraktu socjalnego;

• odmowy przez bezrobotnego bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia 
propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej 
w przepisach lub poddania się badaniom lekarskim lub psycholo-
gicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału 
w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu 
następuje od dnia odmowy na okres odpowiednio 120 dni w przy-
padku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy 
oraz 270 dni w przypadku trzeciej i kolejnych odmów;

• niestawienia się przez bezrobotnego w PUP w wyznaczonym terminie 
i niepowiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego 
niestawiennictwa; pozbawienie statusu następuje, w zależności od licz-
by niestawiennictw, od dnia niestawienia się w PUP na okres odpowied-
nio 120, 180 lub 270 dni; 

utrata statusu 
bezrobotnego
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• zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmia-
ną właściwości miejscowej PUP i niestawienia się w związku z tym 
w nowym PUP w ciągu 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;

• złożenia przez bezrobotnego wniosku o pozbawienie statusu bezro-
botnego;

• przerwania przez bezrobotnego z jego winy szkolenia, stażu lub wy-
konywania prac społecznie użytecznych albo innej formy pomocy 
określonej przez przepisy; pozbawienie statusu następuje od dnia 
przerwania na okres odpowiednio 120, 180 lub 270 dni;

• niepodjęcia przez bezrobotnego, po skierowaniu, szkolenia, przy-
gotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac spo-
łecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; 
pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu skiero-
wania, na okres odpowiednio (tzn. w zależności od tego ile razy bez-
robotny nie podjął zadania) 120, 180 lub 270 dni;

• pozostawania niezdolnym do pracy wskutek choroby lub przebywa-
nia 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 zakła-
dzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa 
między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni ka-
lendarzowych; pozbawienie statusu następuje z upływem ostatniego 
dnia wskazanego 90-dniowego okresu;

• nieprzedstawienia przez bezrobotnego zwolnienia lekarskiego 
w odpowiednim terminie lub na odpowiednim druku (ZUS ZLA);

• przerwania przez bezrobotnego z jego winy programu przygotowania 
zawodowego dorosłych, zawinionego nieprzystąpienia przez niego do 
egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

Choć uzyskanie statusu poszukującego pracy nie jest obwarowane ty-
loma wymogami, możliwa jest jego utrata. Stanie się tak w przypadku:
• nieutrzymywania kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni w celu 

potwierdzenia zainteresowania pomocą; pozbawienie statusu po-
szukującego pracy następuje na okres 120 dni po upływie 90 dni od 
dnia ostatniego kontaktu z PUP;

• niestawiania się w PUP w wyznaczonym terminie, który został usta-
lony między poszukującym pracy a tym urzędem, i niepowiadomie-
nia w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennic-
twa; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 
120 dni od dnia niestawiennictwa;

• niepodjęcia przygotowania zawodowego dorosłych albo niepodjęcia 
lub przerwania indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów 
podyplomowych albo uczestnictwa w programie specjalnym; pozba-
wienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od 
następnego dnia po dniu zdarzenia;

• nieprzystąpienia do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadec-
twa, dyplomu, zaświadczenia, określonych uprawnień zawodowych 
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pracy
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lub tytułów zawodowych; pozbawienie statusu poszukującego pracy 
następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zdarzenia;

• złożenia wniosku o rezygnację z pomocy świadczonej przez PUP; po-
zbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni 
od następnego dnia po dniu zdarzenia.

Pewne grupy osób, z uwagi na szczególną sytuację, nie mogą zostać po-
zbawione statusu bezrobotnego, pomimo niewypełniania obowiązków 
wobec PUP. Zakaz obejmuje:
• kobiety w ciąży niezdolne do pracy w związku z ciążą przez nieprze-

rwany okres 90 dni; starosta może wydać decyzję o pozbawieniu 
statusu tylko w przypadku, gdy kobieta sama złoży wniosek o pozba-
wienie jej takiego statusu;

• kobiety po urodzeniu dziecka oraz bezrobotnego po przyjęciu dziec-
ka 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 gotowo-
ści do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem 
przez okres, przez który przysługiwałby im zasiłek macierzyński 
w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodziciel-
skiego; również w tym wypadku bezrobotny korzystający z ochrony 
może sam złożyć wniosek o pozbawienie go takiego statusu;

• bezrobotnego, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądo-
wego 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 na-
stępnego po dniu otrzymania tych środków.

zaSiłek Dla BezrOBOtnyCH

Jedną z form wsparcia oferowanych przez PUP osobom bezrobotnym 
jest zasiłek pieniężny. Ze świadczenia tego mogą korzystać jedynie za-
rejestrowane w PUP osoby bezrobotne, które spełniają ściśle określone 
warunki.
Zasiłek przyznawany jest co do zasady na okres 6 lub 12 miesięcy, w za-
leżności od miejsca zamieszkania bezrobotnego. W razie urodzenia 
dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek, lub w ciągu miesiąca po jego 
zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysłu-
giwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

Założenie jest następujące: uprawnionemu prawo do zasiłku przysłu-
guje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zareje-
strowania się we właściwym PUP, pod warunkiem, że nie ma dla niego 
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propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawo-
dowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicz-
nych, a przy tym w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zareje-
strowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
• był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej mi-

nimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek 
opłacania składki na Fundusz Pracy (chyba że pracodawca nie ma 
obowiązku odprowadzania składek na FP od takiego pracownika); 
w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych 
trwających łącznie dłużej niż 30 dni;

• wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał 
z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wyna-
grodzenia za pracę;

• świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlece-
nia albo innej umowy o świadczenie usług, albo współpracował przy 
wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i FP stanowiła kwota co najmniej minimal-
nego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego mie-
siąca (przepisy dopuszczają jednak pewne wyjątki);

• opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenia społeczne i FP stanowiła kwota od-
powiadająca co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę;

• wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywa-
nia kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne i FP stanowiła kwota co najmniej połowy 
minimalnego wynagrodzenia za pracę;

• wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni 
kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem 
tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nia społeczne i FP stanowiła kwota co najmniej minimalnego wyna-
grodzenia za pracę;

• opłacał składkę na FP w związku z zatrudnieniem lub wykonywa-
niem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicz-
nego, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy 
miesiąc zatrudnienia; nie dotyczy to jednak zatrudnienia w jednym 
z państw UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii;

• był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okre-
sie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP, i przybył do Pol-
ski jako repatriant;

• był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową 
i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek 
opłacania składki na FP.

Ponadto prawo do zasiłku przysługuje – pod pewnymi warunkami – 
bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, 
którzy zarejestrowali się w PUP w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia. 
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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 pozba-
wieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

Prawo do zasiłku przysługuje także bezrobotnym zwolnionym po od-
byciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił 
co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających 
dzień zarejestrowania się w PUP.

Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:
• odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpo-

wiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, 
przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac inter-
wencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim 
lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy 
lub udziału w innej formie pomocy określonej w przepisach; zasiłek 
nie przysługuje przez okres odpowiednio (tzn. w zależności od tego, 
ile razy odmowa miała miejsce) 120, 180 lub 270 dni;

• po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego 
dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub 
innej formy pomocy określonej w ustawie; zasiłek nie przysługuje 
przez okres odpowiednio (tzn. w zależności od liczby zaistniałych 
tego rodzaju zdarzeń) 120, 180 lub 270 dni;

• w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązał sto-
sunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na 
mocy porozumienia stron, z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieją tu 
pewne bardzo ważne wyjątki, omówione poniżej; zasiłek nie przy-
sługuje przez okres 90 dni;

• w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodo-
wał rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbo-
wego bez wypowiedzenia (chodzi tu o tzw. zwolnienie dyscyplinar-
ne); zasiłek nie przysługuje przez okres 180 dni;

• otrzymał pomoc w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pie-
niężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej 
lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej; w tym wypadku zasiłek nie 
przysługuje przez okres korzystania z takiej pomocy;

• otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umo-
wy o pracę; w tym wypadku zasiłek nie przysługuje przez okres ob-
jęty odszkodowaniem;

• odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu 
miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej po-
łowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;

• zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do CEIDG, 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; zasiłek nie 
przysługuje przez okres 90 dni.

komu nie 
przysługuje
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znaCzenie ŚWiaDeCtWa praCy 

Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez 
pracodawcę z chwilą zakończenia współpracy (w wyjątkowych 
przypadkach może być wydane w czasie trwania stosunku pracy). 
O wydanie takiego świadectwa nie może się zatem ubiegać osoba 
wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy 
zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy o dzieło). Osoba rejestrująca 
się w PUP musi przedłożyć m.in. świadectwo pracy, gdyż również na 
jego podstawie ustalane będzie ewentualne prawo do zasiłku.
W świadectwie zawarte są wiadomości dotyczące przebiegu zatrudnie-
nia danego pracownika u określonego pracodawcy, tzn. m.in. informa-
cje o zajmowanym stanowisku pracy, okresie i sposobie zatrudnienia, 
wykorzystanym urlopie i – co najważniejsze z punktu widzenia uzyska-
nia przez bezrobotnego prawa do świadczeń – sposobie ustania sto-
sunku pracy. Od tego, czy rozstanie z pracodawcą w ciągu 6 miesięcy 
przed rejestracją nastąpiło za porozumieniem stron, z inicjatywy lub 
winy pracownika albo pracodawcy, czy też na skutek upływu terminu, 
na który umowa została zawarta, będą zależały uprawnienia osoby po-
zbawionej pracy, w tym prawo do zasiłku. 
Jak już była o tym mowa powyżej, zasiłku nie otrzyma bezrobotny, który 
swoim zachowaniem spowodował rozwiązanie stosunku pracy lub sto-
sunku służbowego w trybie dyscyplinarnym, sam wypowiedział stosu-
nek pracy lub stosunek służbowy albo rozstał się z pracodawcą za poro-
zumieniem stron. W tym ostatnim przypadku otrzymanie zasiłku będzie 
jednak możliwe, jeżeli rozwiązanie za porozumieniem stron nastąpiło 
na skutek upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnie-
nia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. O świadczenie może ubiegać 
się również bezrobotny, jeżeli rozwiązał stosunek pracy lub stosunek 
służbowy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron z powodu 
zmiany miejsca zamieszkania. Prawo do zasiłku ma również bezrobotny, 
który rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu narusze-
nia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika.

podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy – tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. 

w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy – Dz. U. poz. 1299. 




