Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk tel. 58 732-52-00

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu
bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu
bezrobotnego.
Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, posiadające obywatelstwo polskie i mające
zameldowanie na terenie RP mają zagwarantowane prawo do świadczeń.

Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy















Wysokość świadczeń pieniężnych
Zasiłek dla bezrobotnych
Ubezpieczenie zdrowotne
Dodatek aktywizacyjny
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osobą zależną
Zwrot kosztów przejazdu
Zwrot kosztów zakwaterowania
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
Pożyczka szkoleniowa
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
Inne finansowe formy wsparcia

Bezrobotny może, a nawet powinien korzystać z tego, co oferuje urząd pracy. Wbrew
pozorom usług tych jest sporo, chociaż nie zawsze są dopasowane do potrzeb
bezrobotnego np. analityka.
Zarejestrowany w urzędzie może więc chodzić na:
 szkolenia,
 starać się o staż finansowany z Funduszu Pracy, czy o jednorazowe środki na
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Status osoby bezrobotnej umożliwia również ubieganie się o inne finansowe formy
wsparcia, takie jak stypendium na:
 kontynuowanie nauki,
 dofinansowanie do studiów podyplomowych,

 refundacja kosztów opieki nad każdym dzieckiem do lat 7,
 zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania, czy wreszcie dodatek aktywizacyjny.
Należy jednak pamiętać, że nie każdy może zasiłek pobierać. Prawo do zasiłku dla
bezrobotnych ma osoba, która z okresu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem ma
udokumentowane przynajmniej 365 dni pracy, odprowadzała składki do ZUS i pobierała
przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Zasiłek przyznawany jest standardowo na sześć
miesięcy, roczną pomoc od państwa dostaną jedynie osoby powyżej 50 roku życia, które
przepracowały przynajmniej 20 lat. Jeśli bezrobotny sam rozwiązał umowę o pracę, zasiłek
otrzyma dopiero po 90 dniach.
Możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna jeżeli:

























posiadasz stałe lub czasowe zameldowanie na terenie: Miasta Gdańska lub Gminy:
Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki
Wielkie lub
nie posiadasz żadnego meldunku* i przebywasz na ww. terenie
jesteś osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową
do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zawodzie lub służbie, lub w połowie tego wymiaru jeżeli jesteś osobą
niepełnosprawną oraz
nie uczysz się w szkole, (wyjątkiem jest nauka w szkole dla dorosłych lub
przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej
w systemie niestacjonarnym);
ukończyłeś(aś) 18 lat;
nie osiągnąłeś(aś) wieku emerytalnego;
nie nabyłeś(aś) prawa do:
emerytury
renty z tytułu niezdolności do pracy,
nie nabyłeś(aś) 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 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,
renty szkoleniowej,
renty socjalnej,
renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo
po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia
pozarolniczej działalności nie pobierasz:
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego,
świadczenia rehabilitacyjnego
zasiłku chorobowego,
zasiłku macierzyńskiego lub























zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
nie jesteś właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości
rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.
U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha
przeliczeniowe lub nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu
stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o
powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
nie uzyskujesz 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 Głównego
Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym), lub nie
podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako
współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
nie złożyłeś(aś) wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po
złożeniu wniosku o wpis:
- zgłosiłeś(aś) do ewidencji działalności 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,
nie podlegasz na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
nie pobierasz na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków, zasiłku dla
opiekuna,
nie jesteś osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywasz kary pozbawienia
wolności, (z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym
w systemie dozoru elektronicznego);
nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowy
minimalnego wynagrodzenia za pracę, (z wyłączeniem przychodów uzyskanych z
tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych);
nie pobierasz, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
nie pobierasz, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
świadczenia pielęgnacyjnego lub
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego
pobierania;
nie pobierasz, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
- świadczenia pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa zasiłku
dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
nie pobierasz po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w
art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zmian.).

* osoba nie posiadająca meldunku stałego w dowodzie w miejscu adresu (brak adresu) lub
posiadająca decyzję o wymeldowaniu z meldunku stałego.
Dokumenty związane ze statusem osoby bezrobotnej MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY
www.pup.gda.pl
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy
dokonującemu rejestracji:
1. Dowód osobisty lub paszport (w przypadku paszportu wymagane jest zaświadczenie o
aktualnym zameldowaniu zawierające numer PESEL, bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu
stałego).
2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - w przypadku posiadania takiego
zameldowania.
3. Oryginał dyplomu w przypadku studiów wyższych (może być odpis), świadectwa
ukończonych szkół ponadpodstawowych wraz z dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje
zawodowe.
4. Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby.
5. Aktualny wydruk z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)




prowadziłeś (aś) i zlikwidowałeś (aś) działalność gospodarczą,
zawiesiłeś (aś) prowadzenie działalności gospodarczej,
po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podjęłeś/nie podjęłaś
tej działalności

Przedstaw zaświadczenie ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – nie dotyczy osób, które opłacały składki z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.
6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli sprawowałeś(aś)/sprawujesz funkcje
reprezentacyjne w spółce.
7. Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o okresie pobierania
gwarantowanego zasiłku okresowego, jeżeli taki zasiłek pobierałeś(aś).
8. Jeżeli byłeś(aś)/jsteś zatrudniony(a):





w niepełnym wymiarze czasu pracy,
na umowę zlecenie,
na umowę o świadczenie usług,
na umowę agencyjną lub pracę nakładczą lub



w zakładzie karnym,

Przedstaw zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto (za
każdy przepracowany miesiąc) oraz informacją czy były/są odprowadzane składki na
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
9. Jeżeli świadczyłeś(aś) usługi na podstawie umowy uaktywniającej, należy przynieść
umowę uaktywniającą oraz zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu
społecznemu z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej,
10. Jeżeli pobierałeś(aś)/pobierasz świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poza
okresem zatrudnienia np.:







zasiłek chorobowy,
zasiłek macierzyński,
zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
świadczenie rehabilitacyjne,
rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby lub
rentę szkoleniową,

Przedstaw zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres
pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru.
W przypadku renty wymagana jest decyzja pozbawiająca świadczenia ZUS
W przypadku osób, które nabyły prawo do renty rodzinnej, przy jednoczesnym prawie do
renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrały wariant przyznania renty rodzinnej wymagane
jest odnotowanie tego faktu przez ZUS na zaświadczeniu.
11. Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeżeli :
• prowadziłeś(aś) pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i
zaprzestałeś(aś) jej prowadzenia albo zawiesiłeś(aś) wykonywanie działalności gospodarczej,
• prowadziłeś(aś) inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej
pozarolniczą działalność , przez okres co najmniej 6 miesięcy i którą zaprzestałeś(aś)
prowadzić,
• byłeś (aś) zleceniobiorcą, który(a) wykonywał(a) na podstawie umowy agencyjnej lub
umowy zlecenia, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosowane są przepisy dotyczące
zlecenia, przez co najmniej 6 miesięcy i który(a) zaprzestał(a) jej wykonywania,
• byłeś(aś) osobą współpracującą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestałeś(aś) tej
współpracy,
• byłeś(aś) osobą duchowną, podlegającą z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu przez
okres co najmniej 6 miesięcy
i podlegałeś(aś) ubezpieczeniu społecznemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem.
12. Jeżeli przebywałeś(aś)/przebywasz na urlopie wychowawczym, przedstaw akt urodzenia
dziecka.

13. Jeżeli samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko do 15 roku życia, przedstaw akt
urodzenia dziecka
14. Książeczka wojskowa lub świadectwo służby, jeżeli odbywałeś(aś) służbę wojskową.
12. Dokument o przeciwwskazaniach do określonej pracy, jeżeli taki dokument posiadasz.
13. Osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów, przedkłada orzeczenie
potwierdzające stopień niepełnosprawności.
14. Jeżeli przebywałeś(aś) w zakładzie karnym, KONIECZNE jest świadectwo zwolnienia.
Ww. dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach
wymagane są dokumenty uzupełniające.
Nie dokonuje się rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów lub odmowy złożenia
podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

