Świętochłowice, dn. .....................................................
Nazwisko, imię ....................................................
Adres ...................................................................
Telefon .................................................................
PESEL ..................................................................

POWIATOWY URZĄD PRACY
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
ul. Plebiscytowa 3

ZAWIADOMIENIE
o podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej*

Zawiadamiam, że z dniem .............................................................. podjąłem/am zatrudnienie/ podjąłem/am inną pracę
zarobkową / złożyłem/am wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej* w (podać nazwę i adres zakładu
pracy lub siedzibę działalności gospodarczej) …....................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................
Inna praca zarobkowa nastąpiła w ramach umowy …………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić
..............................................................
(podpis)
Złożono w obecności pracownika PUP …..........................................

POUCZENIE
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Art. 74 . Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku .
Art. 119. 2 . Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pr acy, podlega karze
grzywny nie niższej niż 500 zł.
Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
11) innej pracy zarobkowej – oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umo wy o dzieło albo
w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.
43) zatrudnieniu – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
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w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.
43) zatrudnieniu – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

