BIURO REGIONALNE ZATRUDNIENIA
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1. Obowiązki ubezpieczonego i zalecania kontroli
Kiedy ubezpieczony chcący wykorzystaċ swoje swiadczenia ubezpieczeniowe powinien, z pomocą właściwego urzędu, robić wszystko, czego
wymaga biuro zatrudnienia w celu uniknięcia bezrobocia lub jego skrócenia. Ubezpieczony jest zobowiazany w szczególności do poszukiwania
pracy, nawet jesli nie jest ona w zawodzie jaki wczesniej wykonywał,
do zaakceptowania każdej możliwej pracy, do udziału na rynku pracy i
postępowania zgodnie z instrukcjami ORP/RAV. Ubezpieczony powinien
być w stanie udowodnié wysiłki jakich dokonał w celu poszukiwania
pracy.
Ubezpieczony musi również być dostępny w przeciągu jednego dnia.
2. Odpowiedzialnośé i współpraca
Ubezpieczony jest osobiście odpowiedzialny za poszukiwanie pracy,
powinien udowodnić swoją zdolność i chęc do poszukiwania pracy.
Wypełnić zobowiązania wobec ubezbieczenia w razie bezrobocia,
zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia i
upadłości (niewypłacalności)1. Odpowiednia współpraca z doradcą ORP/
RAV zapewnia ubezpieczonemu większe szanse na znalezienie miejsca
pracy.
3. Poszukiwanie pracy
Od momentu gdy ubezpieczony dowie się, że będzie bezrobotny, musi
starać się o pracę nawet zanim zgłosi się na bezrobocie. Podczas bezrobocia, ubezpieczony powinien poszukiwać pracy przez cały miesiąc.
Kierunek oraz cele poszukiwań, określone są w porozumieniu z doradcą
ORP/RAV. Dowody poszukiwań pracy należy składać do ORP/RAV na
koniec każdego miesiąca.
4. Spotkania w ORP/RAV
Spotkania w ORP/RAV są obowiązkowe i mogą być przenoszone
lub anulowane tylko w przypadku nagłych wypadków. W przypadku
nieobecności, należy powiadomić doradcę co najmniej 24 godziny
wcześniej.
5. Przekaz
W momencie gdy ubezpieczony dostanie propozycję pracy, jest zobowiazany spotkać się z pracodawcą lub dokonać oferty w wyznaczonym
terminie i zgodnie z zaleceniami ORP/RAV. Następnie musi natychmiastowo powiadomić swojego doradcę ORP/RAV o wyniku poszukiwań.
Ubezpieczony musi wyslać wniosek z wynikami kandydatury do ORP/
RAV, dokładnie wypełniony i podpisany.

6. Obowiązek poinformowania
Ubezpieczony jest zobowiązany natychmiastowo i niezwlocznie poinformować doradcę ORP/RAV o wszelkich zmianach swojej sytuacji,
mianowicie :
a) Praca, zarobek przejściowy
W momencie gdy ubezpieczony znajdzie pracę, na pół etatu, na
pełny etat lub jakikolwiek zarobek przejściowy, niezależnie od
czasu trwania tej pracy, zobowiązany jest niezwłocznie powiadamić
doradcę ORP/RAV.
Ubezpieczony musi informować swego doradcę o wszelkich zmianach swojego statusu zatrudnienia (zmiana etatu pracy, zakończenie działalności, czasowe zaprzestanie działalności, itd.).
b) Choroby, wypadki:
W przypadku choroby lub wypadku, należy niezwłocznie uprzedzić
doradcę i przesłać mu zaświadczenie lekarskie. Ubezbieczony, który
ulegnie wypadku musi zgłosić go w ciągu dwóch dni, do funduszu
dla bezrobotnych, by wypelnić formularz „zgłoszenia wypadku».
Należy powiadomić doradcę niezwłocznie po zakończeniu niezdolności do pracy.
c) Wakacje (dni bez kontroli)
Ubezpieczony ma prawo do 5 dni po kolei bez kontroli, co 60 dni
bezrobocia pod kontrolą. Należy poinformować doradcę conajmniej
15 dni wcześniej. Ustalone wakacje nie powinny przeszkadzać w
podjęciu pracy. W przeciwnym wypadku, muszą być przełożone.
d) Inne
Wszelkie zwolnienia (służba wojskowa, obrona cywilna, śmierć
bliskich itd.) i wszystkie zmiany sytuacji osobistej (adres, numer
telefonu, stan cywilny, itd.) muszą być niezwłocznie zgłoszone do
doradcy ORP/RAV.
7. Wskazania dla ubezpieczonego
Formularz „wskazania dla ubezpieczonego» (IPA: Indications de la personne assurée) jest dostarczony po raz pierwszy w momencie zapisania
się na bezrobocie. Od nastepnego miesiąca, dostarczony będzie pocztą.
Należy wypełnić go zgodnie z prawdą, nie zapominając o wpisaniu
wszystkich zwolnień. Następnie należy wysłać go do funduszu dla
bezrobotnych w celu wykorzystania swojego prawa do świadczeń z
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
8. Wypis
Jeśli ubezpiecony prowadzi działalność i nie otrzymuje odszkodowań
wyrównawczych z funduszu dla bezrobotnych, należy sprawdzić z
doradcą ORP/RAV czy jest powód żeby był wypisany się jako osoba
poszukująca pracę.
Do momentu gdy ubezpieczony jest zapisany jako bezrobotny, zobowiązany jest do przestrzegania wyżej wymienionych obowiązków, miedzy
innymi tych dotyczących starania się o pracę, formularza „wskazań
dla ubezpieczonego» (IPA) oraz spotkań w ORP/RAV.
N.B. Zwracamy uwagęna fakt, że naruszenie zobowiązań ubezpieczonego może prowadzić do eliminacji lub zmniejszenia się
bezrobocia.
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