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DOKUMENTY WYMAGANE W ORYGINALE DO REJESTRACJI OSOBY BEZROBOTNEJ :
PRZYGOTUJ DOKUMENTY DO REJESTRACJI WG. WYKAZU
1.

Dowód osobisty lub paszport ( a w przypadku jego braku: inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
poświadczenie o zameldowaniu oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu przez
urząd miejski z podanym numerem ewidencyjnym PESEL.

2.

Poświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - w przypadku posiadania takiego zameldowania.

3.

Dyplom wraz z suplementem w przypadku studiów wyższych (ewentualnie zaświadczenie lub odpis),
świadectwa ukończonych szkół ponadgimnazjalnych wraz z dyplomami potwierdzającymi tytuły
zawodowe oraz świadectwo(a) uzyskanych kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie; w
przypadku wykształcenia na poziomie podstawowym – należy przedłożyć świadectwo ze szkoły
podstawowej.

4.

Zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach zawodowych.

5.

Wszystkie świadectwa pracy lub świadectwa służby.

6.

Dokument świadczący o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac ( w tym decyzja
o orzeczonym stopniu niepełnosprawności ) – jeżeli taki dokument jest w posiadaniu osoby.

-/

UWAGA !!! NIE MOŻESZ UZYSKAĆ STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ
- gdy jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym
gospodarstwa
rolnego
o
powierzchni
użytków
rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe

sprawdź w nakazie płatniczym (podatkowym)
lub zaświadczeniu wydanym przez gminę
powierzchnię w ha przeliczeniowych swojej
nieruchomości !

- gdy jesteś uprawniony do spadku w skład którego wchodzi
gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 2 h
przeliczeniowe

Urząd może zawiesić postępowanie dotyczące
twojej rejestracji do czasu rozstrzygnięcia
spraw spadkowych przez sąd!

DODATKOWO, W POSZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ NW.
DOKUMENTY:

Jeżeli :

Przedstaw do wglądu nw.
dokument:

-/

decyzja
z
KRUS/zaświadczenie
o
niepodleganiu
rolniczemu ubezpieczeniu
Jesteś;
społecznemu z tytułu stałej pracy jako
domownikiem lub małżonkiem rolnika w gospodarstwie współmałżonek
lub
domownik
w
rolnym przekraczającym 2 h przeliczeniowe
gospodarstwie rolnym ( Jeżeli podlegasz
temu ubezpieczeniu nie możesz zostać
uznany za osobę bezrobotną !)
nakaz
płatniczy
(podatkowy)
lub
zaświadczenie o pow. nieruchomości
Jesteś;
rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych a
właścicielem,
współwłaścicielem,
domownikiem
lub
jeżeli znasz dokładną wielkość gospodarstwa
małżonkiem rolnika w gospodarstwie rolnym/nieruchomości
lub nieruchomości możesz złożyć stosowne
do 2 h przeliczeniowych
oświadczenie pod odpowiedzialnością
karną z art. 233 KK.
Domownik - osoba bliska rolnikowi, która m. in. pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym
lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie
rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy […]
Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne),
które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu.
zaświadczenie ZUS o okresie podlegania
i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej oraz wysokości
prowadziłeś (aś) i zlikwidowałeś (aś) działalność
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
gospodarczą,
społeczne i Fundusz Pracy – nie dotyczy osób,
zawiesiłeś (aś) prowadzenie działalności gospodarczej,
które opłacały składki z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej w wysokości 30%
minimalnego wynagrodzenia.
Przydatny okaże się również nr REGON, NIP

sprawowałeś(aś) funkcje reprezentacyjne
w spółce - członek zarządu, itp.

dokument
potwierdzający
odwołanie
z danej funkcji
(np.
uchwała,
protokół
zgromadzenia
wspólników, aktualny wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego
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byłeś(aś) 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.

świadczyłeś(aś) usługi na podstawie umowy uaktywniającej
(niania)

pobierałeś(aś) 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 czy rodzinną

w przypadku umów zaświadczenie od
pracodawcy
o
okresie
pracy
z
wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto (za
każdy
przepracowany
miesiąc)
oraz
informacja
czy
był
obowiązek
odprowadzania składki na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy.
W
przypadku
zatrudnienia
w
trakcie
odbywania
kary
pobawienia
wolności
zaświadczenie wydaje zakład karny
zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania
ubezpieczeniu
społecznemu
z
tytułu
świadczenia usług na podstawie umowy
uaktywniającej.
zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres
pobierania świadczenia oraz podstawę jego
wymiaru.
W
przypadku
renty
wymagane
jest
zaświadczenie o okresie pobierania renty z
wyszczególnieniem
rodzaju
pobranego
świadczenia.
Przy rencie rodzinnej możesz okazać
decyzję.

Uwaga: 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.
podlegałeś(aś) ubezpieczeniu społecznemu z tytułu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem ponieważ:
-

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.

-

przebywałeś(aś) na urlopie wychowawczym,
samotnie wychowujesz co najmniej jedno
do 15 roku życia

-

odbywałeś(aś) służbę wojskową

-

przebywałeś(aś) w zakładzie karnym,

-

masz dziecko

-

zostałeś włączony do Wojsk Obrony Terytorialnej

-

gdy jesteś cudzoziemcem

dziecko

zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania
ubezpieczeniu
społecznemu
z
tytułu
sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem.

akt urodzenia dziecka
książeczka wojskowa lub świadectwo
służby.
KONIECZNE jest świadectwo zwolnienia
z
zakładu
karnego;
zaświadczenie
o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym
oświadczenie zawierające numery PESEL dla
celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia
zdrowotnego członków rodziny,
zobowiązanie
dotyczące
obowiązku
poinformowania o czasookresie ćwiczeń …
dokument
wskazujący
tytuł
pobytowy
uprawniający do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ( np. kartę pobytu,
akt
małżeństwa
–
jeżeli
jesteś
małżonkiem
obywatela
polskiego,
decyzja o przyznaniu prawa pobytu)

Uwaga: na rejestrację można się umówić osobiście w pok. 1 lub telefonicznie 17774-51-45

