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Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy
w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy
lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z
ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia
pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu
przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie
może
być
dłuższy
niż
90
dni.
(art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).
W przypadku gdy bezrobotny nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w
wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie
tego niestawiennictwa, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia
niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres:
a)
120
dni
w
przypadku
pierwszego
niestawiennictwa,
b)
180
dni
w
przypadku
drugiego
niestawiennictwa,
c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.
(art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).
Świadczenia przysługujące osobom bezrobotnym na podstawie list wypłat wypłaca
Nadsański Bank Spółdzielczy Filia w Nisku Plac Wolności 4 w godzinach
8:30-14:00

Terminy potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i odbioru zasiłków
Bezrobotni z prawem do zasiłku
LISTOPAD 2018
Data

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

13.11.2018

K, L, Ł, M, N, O

14.11.2018

13.11.2018
http://nisko.praca.gov.pl/harmonogram-wizyt/?p_auth=aYR5dDZD&p_p_id=101_INSTANCE_GXOgAbBQMB6v&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclu...
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P, R, T, U, W, Z, Ź, Ż

S, Sz, Ś

14.11.2018

Dodatki aktywizacyjne
Stypendia szkoleniowe

12.11.2018

Studia podyplomowe
Stypendia
stażowe
Bony stażowe

PPSM + PPSW, PPSR, ST3W, ST3M, ST3R, RO4R, ARMR,
PRDR, RO4M, RO4W, MEDR

12.11.2018

BSFU, BFSR

13.11.2018
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