WNIOSEK O DOKONANIE REJESTRACJI JAKO OSOBA BEZROBOTIiIA'POSZUKUJACA PRACY

Nr

telefonu

Adres e-rrrail
iJ',ao{J&.- w ptzyparlku braku {r/ k$ntaktau,'ego w,in-selr nie bqdzie mogl by* raztrtat*ony

lmiq i Nazwisko ............

NaryiskoRod@e........
PleC... ........

PESEL

Data I mlerrcs urodzenla ...
lmaona rodzicou,

Rodzai i numer'dokrrrnentu toilsamodci z data wntnodci
Stan cyurllny ................-..,......
Liczba dzieci

Wiksztalcenie
Naava szhoty
Zaw6d wyuczony ... ...........
Zaw6d wykonywany ...
Uprawnienia zawodqve
UmieigEro6ci
Znajomo66 jqzykdn obcyeh

Naaa oatatniego pracodawcy
Umowa o prac? TAK

, .

.

... .., ..

..

,

NIE

i

......

.

Umrya deccnie TAK

NIE

Otrts zatrudnlenla: ...........,..
Wymlar cailu pfirctr
Pow6d roaiqzania stoaunlu pracy
Ogwiadczam,

-

...

.. ...

le:

Posiadam anny tytul do ubazplcczenia zdrowotnego

TAX

NIE

r

Jaki:.....

Pcladam orzeczenle o stopniu nlepelncprermodcl

TAK,

NIE

Poaiadam konto

TAK:

NIE

I

Wrczam zgodq na pzekazyranb przyznanych 6wiadczert na poden€ konto Gobbte do odrvolania.

-

Adrrs:

,

Stalym:..........
Czasowyrn :otla*daler-x!!<iedv"t!-bgllyle.slre4.eJgcl:yraggt

Korespondencyjnyrn:

Stan
Lp.

lmiq

Nazwisko

ZglooE do
ubezpieczenia

1

TAK

-

NIE

2

TAK

:

NIE.

3

TAK

NIE

4

AK

NIE

TAK

I.TIE

r

PESEL

Oawiadczam, ze jestem osobq samotnie wychowujqcq wlw dzieci:

TAK

NIE

oSwrADczENrE
Swiadomy/a odpowiedzialnoSci karnej za skladanie falszywych zeznaLi, o6wiadczam, i2
wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane sq zgodne ze stanem faktycznym oraz
zostalem/am pouczony/a owarunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukujqcego pracy*.

(podpis osoby rejestrujqcej siq w PUP)

Przyjmujq do u;iadomc$ci , ie rncje dane osoi:oulo
zgromadzone w reiestza powiatowego urzqdu pracy bqdq
przetwazaneprzaz okres 50lal. liczqcod ko,la roku
kalendarzowego, w ktorym zaxoriczsne zcstanie udzielanie
pornocy, w celu realizacji rjsta'lvy z dnia 20.04.20C4 r,
o promocji zatrudnrenia i instytucjach ;-ynku pracy.

miejscowos6, dnia
(imig i nazwisko bezrobotnego)

(adres)

osoby rejestrujqcej sig w PUP)

oSwraoczENrE
Uprzedzony o odpowiedzialnoSci karnej z art'233 $ 6 Kodeksu karnego za skladanie falszywych oSwiadczeh , za co
przewidziana jest kara pozbawienia wolnoSciod 6 m-cy do lat B, o6wiadczam, co nastqpuje:

1.

Nie jestem zatrudniony(a) i nie wykonujq innej pracy zarobkowej, tj. nie wykonujq pracy i nie Swiadczq uslug na
podstawie um6w cywilnoprawnych, w tym: pracy na umowg zlecenie, umowq o dzielo lub umowg agencyjnq, albo w
okresie czlonkostwa w rolniczej spoldzielni produkcyjnej, spoldzielni kolek rolniczych lub spoldzielni uslug rolniczych.

2.

Jestem zdolny(a) igotowy(a) do podjqcia zatrudnienia*:
a) w pelnym wymiaze czasu pracy obowiqzujqcym w danym zawodzie lub slu2bie,
b) w polowie wymiaru czasu pracy, gdyz jestem osobq niepelnosprawnq, lecz stan zdrowia pozwala mi na podjgcie
pracyw tym wymiarze.

3. Nie uczq sig w systemie dziennym i nie studiujq w formie studi6w stacjonarnych
4. Nienabylem(am)prawadoemeryturylubrentyztytuluniezdolno6cidopracy,rentyszkoleniowej,rentysocjalnej,
.

renty rodzinnejwwysokoSci przekraczalqcej polowg minimalnego wynagrodzenia za pracg.

5.
6.

7

.

Nie nabylem(am)prawa do emerytury albo renty z tytulu niezdolno6cido pracy, przyznanejpzezzagraniczny organ
emerytalny lub rentowy, w wysokoSci co najmniej najnizszej emerytury albo renty z tytulu niezdolnoSci do pracy, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczefi Spolecznych.
Nie pobieram po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczejdzialalnoSci,

nauczycielskiego Swiadczenia kompensacyjnego, zasilku przedemerytalnego, 6wiadczenia przedemerytalnego,
Swiadczenia rehabilitacyjnego, zasilku chorobowego, zasilku macierzyhskiego lub zasilku w wysoko5ci zasilku
macierzyiskiego oraz nie przebywam na zwolnieniu lekarskim.
Nie jestem wla6cicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zale2nym) nieruchomo6ci rolnej w rozumieniu przepisow

o powierzchni uzytk6w rolnych przekracza)qcej 2 ha przeliczeniowe, nie podlega
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytulu stalej pracy jako wspolmalzonek lub domownik w gospodarstwie
rolnym o powierzchni uzytkow rolnych przekraczajqcej2 ha pzeliczeniowe.
Kodeksu cywilnego,

B.

Nie uzyskujg przychodow podlegajqcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym z dzial6w specjalnych produkcji
rolnej,_chyba, ze dochod z dzialow specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od
os.ob fizycznych, nie ..przekracza wysokoSci przecigtnego dochodu z Siracy w indywidualnych gospodarsivach
rolnych .z 2 ha. pzeliczenioryy.ch .ustalonego przez Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycineg6 n'a podstawie
przepisow o podatku rolnym., lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu iientowyrir ztytuhistatej pracy jako
wsp6lmalzonek lub domownik w takim gospodarstwiil.

9.

Posiadam wpis do ewidencjidzialalno6cigospodarczej TAK/ NlE.

-

datq wpisu do ewidencji dzialalno6cigospodarczej

-

datq rozpoczgcia dzialalno6ci gospodarczej:

-

datg zawieszenia dzialalno6cigospodarczej na okres od

10' Nie

podlegam, n? podstawie

.odrgbnych
ubezpieczenia spolecznego rolnik6w.

11

'

.

Jesli TAK to prosz? podac:

_
do

przepis6w, obowiqzkowi ubezpieczenia spolecznego,

z

wyjqtkiem

Nie jestem tymczaso.wo aresztowany(a) lub nie odbywam kary pozbawienia
wolno6ci, z wyjqtkiem kary
pozbawienia

wolnoSci odbywanej po2dzakladem rJrnymw'dystemie oozoru
etet<tr6nicznego.

12' Nieuzyskujgmiesiqcznieprzychoduwwyso,kosciprzekrac.zaiqcejpolowgminimalnego.wynagrodzeniazapraca,
zwylqczeniem przvchodow u2yskanycn 2 tytutu ociseteI Lo
iririych'pzy"6ooo*oo'siilk6'*;il;A;;;-"
zgromadzonych na rachunkach ban(owych.

13

' Nie otrzymalem( am) po2yczki lub Srodkow z Paistwowego Funduszu
udzialem srodk6w publ,.".^.,nv"n na poo;elie

sp6ldzielni mieszkaniowej.

UP-13c*t*'or*uffiur

-

warszawska4gD, 12-200Pisz,ter.505094sB3

'

os6b Niepelnosprawnych lub instytucji z
ori;i;l;;:;i"p;l.irL?]ridffi[#ffd
na wniesienie wkrbdu do

8742s0366, 814240998,rax874240997,centtumdruku@posrpr
04{7.2019

14. Nie pobieram na podstawie przepis6w o pomocy spolecznej zasilku stalego.

15. Nie pobieram na podstawie przepis6w o Swiadczeniach rodzinnych, Swiadczenia pielggnacyjnego, specjalnego
zasilku opiekuriczego lub dodatku do zasilku rodzinnego z tytutu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasilku dla bezrobotnych na skutek uphrrwu ustawowego okresu jego pobierania.
16. Nie pobieram po ustaniu zatrudnienia Swiadczenia szkoleniowego przyznanegoprzez pracodawcq po rozwiqzaniu
stosunku pracy lub stosunku sluzbowego.
'17. Nie pobieram na podstawie przepis6w o ustaleniu iwyplacie zasilk6w dla opiekunow, zasilku dla opiekuna.

/

18. Otrzymalem(am)jednorazowy ekwiwalent pieniqzny za urlop g6rniczy TAK NlE., lub jednorazowq odprawg socjalnq,
zasilkowq, pienigznq po zasilku socjalnym TAK NlE. albo jednorazowq odprawq warunkowq lub odprawg pienigznq
bezwarunkowq TAK
NlE. ptzy czym uplynqlokres,zajakizostalwyplaconyww. ekwiwalentlubodprawa TAK/ NlE..

/

/

19. Nie jestem zarejestrowany(a) w innym powiatowym urzgdzie pracy**.

pozostaje/ nie pozostaje* w rejestrze bezrobotnych

20. Wspolmal2onek
(imiQ

inazwisko)

21 . Jestem/ nie jestem* osobq samotnie wychowujqcq co najmniejjedno dziecko w wieku do 15 lat.

Zostalem(am) pouczony(a) o obowiqzku

-

-

:

zawiadomienia o podjgciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zlozeniu wniosku o wpis do ewidencji dzialalno6ci
gospodarczejw ciqgu 7 dni,
zawiadomlenia o zamierzonym pobycie za granicq lub o pozostawaniu w innej sytuacji powodujqcej brak gotowo6cido
podjgcia zatrudnienia,
zawiadomienia o wystqpieniu niezdolno6ci do pracy z powodu choroby lub opieki nad chorym czlonkiem rodziny
w terminie 2 dni od daty wystawienia za6wiadczenia lekarskiego, o ktorym mowa w art. 55a ust. 7 ustawy zdnia25
czerwca 1999 r. o Swiadczeniach pienigznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzyistwa (tekst
jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 645 z p62n. zm.) oraz dostarczenia tego zaSwiadczenia [ZUS ZLA] albo wydruku
za5wiadczenia lekarskiego [ZUS e-ZLA], o ktorym mowa w art. 55a ust. 6 ww. ustawy, w terminie 7 dni od dnia jego
wystawienia, a w przypadku niezdolnoSci do pracy przypadajqcej w terminie wyznaczonej w Urzqdzie wizyty/
wezwania do zgloszenia sig nastgpnego dnia roboczego po ustaniu niezdolno6ci do pracy,
zglaszania sig do PU P w wyznaczonym terminie w celu przyjgcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
proponowanej pzez PUP, lub w innym celu wynikajAcym z ustawy i okreSlonym przez PUP, w tym potwierdzenia
gotowoScido pracy,
powiadomienia w ciqgu 7 dni o zaistnieniu uzasadnionej peyczyny nie stawienia sig w PUP w wyznaczonym terminie,
skladania lub przesylania PUP pisemnego o6wiadczenia o osiqganych dochodach w rozumieniu ustawy o podatku

dochodowym od os6b fizycznych, oraz innych dokument6w niezbgdnych do ustalenia uprawnieh do Swiadczeri

-

przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodow,
zwrotu otzymanego zasilku, stypendium lub innego Swiadczenia pieniqznego finansowanego z Funduszu Pracy
w przypadku otzymania za ten okres Swiadczenia przedemerytalnego, emerytury renty z tytulu niezdolno6ci do pracy,

renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, zasilku macierzyfrskiego, zasilku w wysoko6ci zasilku
macierzyirskiego, zasilku chorobowego lub Swiadczenia rehabilitacyjnego, jezeli organ rentowy nie dostal

-

stosownych potrqceh,

zwrotu zasilku wyplaconego za okres za ktory, w zwiqzku z orzeczeniem sqdu wyplacono wynagrodzenie za czas
pozostawaniabezpracy lub odszkodowanie ztytulu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracq,
zwrotu nienaleznie pobranego 6wiadczenia w pzypadku niespelnienia ww. warunk6w.

Zostalem(am) pouczony(a), ze powiatowy uzqd pracy, udzielajqc bezrobotnemu pomocy, okreSlonejw ustawie, przygotowuje
indywidualny plan dziatania.

Zobowiqzujg sig, zawiadomi6 powiatowy urzqd pracy osobiscie o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie
rejestraiji oiaz-w zlo2onych oSwiadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystqpienia a w szczegolnoSci o kazdej

zmianie adresu. Zostalem(am) poinformowany(a), 2e

w

razie zaniedbania tego obowiqzku dorgczenie pisma pod

dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

O1wiadczam,2e zostalem(am) poinformowany(a) o prawach i obowiEzkach osoby zareiestrowanei
w PowiatowYm Urzqdzie PracY.

(podpis osoby rejestrujqcej sig w PUP)

Pzyjgto dnia

(podpis pracownika PUP)

:,{:i1Y3r:",1r}?!?i3

i11:":#xl?y'ril
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."r"toowane tub sq zametdowane

zarrudnenai

pobyt staty w innej mieiscowosci nii miejsce zameldowania na pobvt czasowv
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Minislra Pracy i Pol
3. Rozbozddzenie Ministra Pracy i Pol
jed
r dodatku'aktywizacyinego (tekst

2 Rozomarizenie

na

Klauzula inlonacvina dla

reiesaruiacvch sie w Powiatowvm Ueedzie Phcv w Aleksandrowie Kuiawskim

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
w sprawie ochrony osdb tizycznych w zwiazku pzetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pe eplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - ogolne rozpozqdzenie o ochronie danych, informuiemy. iz.
1. Adminislratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Powiatowy UtzEd Pacy w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Pzemystowa 1. Tel. Kontaktowy g 2824696, e.mail ba@gAqeggy.el

2. Dane kontaktowe - lnspektora Ochrony Danych 0OD) w PUP Aleksandrowie

Kujawskim.

e-mail i0d@0up-aleksandlq,/vlfrjay-!.Itp!

3.

Panstwa dane osobowe sa pzetwezane pzez Powiatowy UzEd Pracy w Aleksandrowie Kuiawskim na podstawie
art. 6 ust 1 lit. c RODO, wylqcznie w celu realizacri zadai ustawowych, w tymr weMkacji uprawniei i danych
re,estracii i ustalania stalusu, zapewnienia pomocy okreslonej w ustawie, wydawania decyzii w zakresie statusu i
Swiadczed oraz zaswiadczeir, zawierania i realizaqi umow w ramach instrument6w rynku pracy, prowadzenia
postepowai administracyjnych, kontrolnych i egzelucyjnych realizacji obowiqzkorrv sprawozdawczych i obowiqzkov/
w zakresie statystyki publicznei oraz okre6lania plan6w dalszych dzialai w zakresie wynikajqcym z pzepisow prawa.
a w szczegolnoeci:

-

Ustawq z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zalrudnienia iinstytuc.iach rynku pracy
Ustawq z dnia 15 c,;zerw.ca 2A12 r. o skutkach powiezania wykonl/wania pracy cudzoziemcom

Ustawq z dnia '14 czeryca'1960 r. Kodeks Post?powania Administracyjnego
Ustawq z dnia 23 kwietnia '1904 r. Kodeks cywilny

Ustawq

z

dnia

27 sierpnia

1997

r. o

rehabilitacji zawodowej

i

spolecznej oraz zalrudnianiu os6b

niepelnosprawnych

4.

Ustawq z dnia 5 czeMca 1998 r. o samozqdzie powiatowym
UstawE z dnia 13 pa2dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych
UstawE z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow
Ustawq z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy
UstawE z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznei
Ustawa z dnia 12 matc52OA4 r- o pomocy spolecznej
Ustawq z dnia 30 kwietnia 2004 r. o cwiadczeniach przedemeMalnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 20(X r. o Swiadeeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkov,/
publicznych
Ustawa z dnia 17 Iutego 2005 r. o informatyzacii dzialalnosci podmiotow realizujEcych zadania publiczne

Ustawq z dnia 27 sierpnia 20Og r. o finansach publicznych
Ustawq z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samozqdowych
Uslawq z dnia 29 slycznia 2004 r. prawo zamdwiei publicznych
Uslav/q z dnia 11 paidziemika 2O13 r. o szczegOlnych rozwiqzaniach zwiqzanych z ochronq miejsc pracy
Ustawq z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spoldzielniach socjalnych
Ustavtq z dnia 6 marca 2018 r. Prawo peedsiebiorc6w

Odbiorcami Paistwa danych osobowych bedzie minister wlasciwy ds. pracy prowadzEcy rejestr centralny

mo2emy przekazwac i udostgpniad wylqcznie podmiolom uprawnionym na podstawie
obowiqzujqcych przepisdw prawa sE nimi np.: sqdy, organy Scigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy
wystqpiq z takim 2Edaniem oczywigcie w oparciu o stosowne podstawe prawnq. Twoje dane osobowe mozemy lakze
pzekazywae podmiotom, kt6re pzetwazajqie na zlecenie adminisratora tz\fl. podmiotom przetwazajqcym. sq nimr
np.i podmioty Swiadczqce ustugi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe iinne. jednakze pzekazanie Twoich
dsnych naslqpic moZe tylko wtedy, gdy zapewniq one odpowiedniq ochron9 Twoich praw.
Twoie dane osobowe bedq pzetwan ane peez okres zgodny z obowiqzuiqcymipeepisamiprawa, nastepnie zostana
usunigte.

5. Twoja dane osobowe

6.
7.

Masz prawo do iqdania od adminislralora doslepu do danych. mozesz je sprostowac, gdy zachodzi taka
koniecznosi. Masz tak2e prawo 2qdania usuniecia lub ograniczenia przet\r{aeania, prawo do wniesienia sp.zeciwu
wobec przetwaeania, a takze prawo do przenoszenia danych i cofnigcia zgody na przetwarzanie.

8

Cofnigcie zgody pozost4e bez wplyr'ru na zgodnosc z prawem pzetwarzania, kt6rego dokonano na podslawie zgody
przed jej cotni9ciem.

9.

Wymienione prawa mogq byc ograniczone w sytuacjach, kiedy Uzad iest zobowiezany prawnie do przelwarzanra
danych w celu realizacji obowiezku ustawowego.

10. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podsta,,rrie, ktorej dziata administrator.

l

l

Pzysluguje Ci takze skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Uzgdu Ochrony Danych Osobo&ych, gdy
uznasz' iz gnerwatzanie Twoich danych osobowych narusza pzepisy ogolnego rozpo.zqdzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Twoje dane nie bqdq

przetwazane w sposob zaulomalyzowany, w tym r6wnie2

(data, czytelny podpis osoby otrzymujqcej ktauzutg informacyjnq)

w

formie profilowania

