
Bezrobotny a poszukujący pracy 
 

Status bezrobotnego uzyskuje osoba, która: 

- ukończyła 18 lat, 

- nie ukończyła 60 roku życia (kobieta) lub 65 roku życia (mężczyzna), 

- nie jest zatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, 

- jest gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 

obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, albo innej pracy zarobkowej (osoba 

niepełnosprawna - co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), 

- nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w 

systemie wieczorowym albo zaocznym, 

- nie nabyła prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 

szkoleniowej, renty socjalnej, 

- nie nabyła prawa do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, 

świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, 

- nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości 

rolnej o powierzchni użytków rolnych, przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 

- nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako 

współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków 

rolnych, przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub działów specjalnych produkcji rolnej, 

- nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do 

ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności, 

- nie jest tymczasowo aresztowana, nie odbywa kary pozbawienia wolności, 

- nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z 

tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunkach bankowych, 

- nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 

- nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 

skutek upływu ustawicznego okresu jego pobierania, 

- nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego przyznanego przez 

pracodawcę. 

Status osoby poszukującego pracy uzyskuje: 

1) Osoba nie zatrudniona poszukująca pracy (np. pobierająca rentę, emeryturę) oraz 

osoba zatrudniona zgłaszająca zamiar i gotowość podjęcia zatrudnienia w wyższym 

wymiarze czasu pracy, albo dodatkowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowana w 

powiatowym urzędzie pracy. 
 


