W Grodzkim Urzędzie Pracy zarejestrujesz się on-line
2020-04-07
Straciłeś pracę i chcesz uzyskać status osoby bezrobotnej? Skorzystaj z internetu, aby
zarejestrować się w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Poniżej znajdziesz przydatne
instrukcje.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przypomina, że rejestracja jest możliwa bez
wychodzenia z domu. Aby jej dokonać, należy wypełnić formularz i skorzystać z
podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Aby rejestracja przebiegła sprawnie, warto wcześniej przygotować wszystkie
niezbędne dokumenty i zapoznać się z przydatnymi instrukcjami, które krok po kroku
wyjaśniają, jak przejść przez ten proces.

Instrukcje:
Jak zarejestrować się przez internet?
Jak założyć profil zaufany?
Instrukcja wideo - jak założyć profil zaufany przez internet

Więcej informacji:
materiały Ministerstwa Cyfryzacji
akcja „e-Polak potrafi”
Jeśli nie możesz zarejestrować się w Grodzkim Urzędzie Pracy za pomocą internetu,
do ubezpieczenia może zgłosić Cię członek rodziny.
Każda osoba, objęta obowiązkowo ubezpieczeniami Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, a więc zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca, mogą zgłosić swojego
członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Za członka rodziny – dla celów
ubezpieczenia zdrowotnego – uważa się:
dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo
dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach
rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18
lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub
odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat,
natomiast jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
małżonka,
wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy są we wspólnym
gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

Ważne! Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden
z jego rodziców nie jest:
objęty obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym,
uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu
wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,
objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:
nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako pracownik,
zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,
bezrobotny itp.,
nie jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o
koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania
rzeczowych świadczeń zdrowotnych.
Zgłoszenia swojego członka rodziny dokonujesz w ciągu 7 dni od zaistnienia
okoliczności uzasadniającej to zgłoszenie.
Członków rodziny zatrudnianych przez Ciebie ubezpieczonych zgłoś natomiast w
ciągu 7 dni od dnia, w którym ubezpieczony poinformował Ciebie o konieczności jego
zgłoszenia.
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