………………………………………………
/ Imię i nazwisko /

Oświęcim, dnia ………………………
/ data /

………………………………………………
/ Adres zamieszkania /

………………………………………………
ZAWIADOMIENIE
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
Pouczenie: Art. 233 Kodeksu Karnego – Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w (…) postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Świadomy/a/ konsekwencji
wynikających z powyższych przepisów oświadczam, że:
od dnia

……………………………. podjąłem/am zatrudnienie/ inną pracę

zarobkową* w ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
/ nazwa i adres pracodawcy/

Uwaga:
Bezrobotny z prawem do zasiłku, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni
z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności uzyskuje
prawo do zasiłku na okres uzupełniający /na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą
statusu bezrobotnego/ jeżeli zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny
w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej,
prowadzenia pozarolniczej działalności.
Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:
− w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym
wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje
wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
− z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia na wniosku wraz z umową potwierdzającą
podjęcie zatrudnienia.
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
− skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót
publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały
zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;
− podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u
pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową
bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
− podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
− przebywaniu na urlopie bezpłatnym

……………………………………………..
/ podpis /

*Zatrudnienie - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz
umowy o pracę nakładczą
Inna praca zarobkowa - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów
cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych

