Oświadczenie - do celów związanych z rejestracją/nabyciem prawa do
zasiłku dla bezrobotnych

imię i nazwisko:

……………………………………………...

data:

……………………………………………….

PESEL……………………………………………

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 kodeku karnego-kto składając
zeznania mające służyć za dowód w postepowaniu sądowym lub innym postepowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienie wolności do
lat 3.
1. Oświadczam, że korzystam/nie korzystam ze świadczeń z pomocy społecznej w postaci:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w okresie od………………………………………………………..do……………………………………………………….
w okresie od………………………………………………………..do……………………………………………………….
2. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam na utrzymaniu dziecko/dzieci do 18 roku życia:
(proszę o wskazanie stopnia niepełnosprawności dziecka)
Imię i nazwisko oraz data urodzenia………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko oraz data urodzenia…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz data urodzenia………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko/dzieci w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,poz.1482 ze zmianami) tj. oznacza to osobę
samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych;
TAK *

NIE*

UWAGA: Jeżeli zaznaczamy TAK – proszę przejść do kolejnych pytań; Jeżeli zaznaczamy NIE – proszę
przejść do pytania nr 7 pomijając pytania wcześniejsze.

4. dziecko/dzieci wychowuję sam/a bez udziału innej osoby, tj. ojca dziecka, matki dziecka,
partnera, partnerki:
TAK *

NIE*

…………………………………………………………………………………………………………………

5. prowadzę wspólne gospodarstwa domowe z byłym współmałżonkiem:
TAK*

NIE*

NIE DOTYCZY*

6. W związku z samotnym wychowywaniem dziecka/dzieci mam zapewnioną opiekę nad
dzieckiem/dziećmi w sposób umożliwiający podjęcie zatrudnienia na podstawie
otrzymanej z Urzędu odpowiedniej oferty pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
TAK *

NIE *

7. Jestem osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity Dz.U.2019 poz. 1482 ze zmianami) oraz gotową do korzystania z różnych form
wparcia świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu (pośrednictwo pracy,
doradztwo zawodowe, instrumenty rynku pracy)
TAK*

NIE*

8. Oczekiwane/preferowane warunki zatrudnienia:
a) praca w systemie jednozmianowym/wielozmianowym*
b) rodzaj/stanowisko pracy: ………………………………………………………………………………..
c) godziny pracy: ………………………………………………………………………………………………….
d) miejsce pracy: ………………………………………………………………………………………………….
e) sposób/forma zatrudnienia: ……………………………………………………………………….....
f)

inne warunki: …………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w pierwszej kolejności będą mi przedstawiane
oferty pracy zgodnie ze wskazanymi oczekiwaniami/preferencjami przy czym będą także
mi przedstawiane inne odpowiednie oferty pracy i na ich podstawie będą mi wydawane skierowania
do pracodawców celem podjęcia zatrudnienia.
…………………………………………
(podpis pracownika)
*właściwe zaznaczyć

………………………………………………
(data/podpis składającego oświadczenie)

