Data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach ………………………………………………………
(wypełnia pracownik Urzędu)

Łosice, dnia …………………….…………………..

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice

WNIOSEK O DOKONANIE REJESTRACJI JAKO OSOBA BEZROBOTNA / POSZUKUJĄCA PRACY*
(osoba poszukująca pracy nie jest zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego)

Imię i nazwisko ………………………………………………..…………………………………………………………………
Drugie imię …………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko rodowe ……………………………………………...………………………………………………………………
Adres stały: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres czasowy: …………………………………………………………………………………………………………………..
na okres od ……………………………………………………. do …………………………………………………………….
Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………………….
Płeć…………………………………………………………….………………………………………………………………………
Obywatelstwo…………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL

Data i miejsce urodzenia ………………………………………..…………………………………………………………..
Imiona rodziców ………………………………………………...……………………………………………………………..
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości …………………………………………………………………….
Data ważności dokumentu tożsamości ……………………………………………………………………………….
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Stan cywilny .…………………………………………………...………………………………………………………………..
Nr telefonu .………………………………………………….……………………………………………………………………
Adres e-mail …………………………………………………..………………………………………………………………….
Liczba dzieci na utrzymaniu .……………………………….………………………………………………………………
Poziom wykształcenia .…………………………………………………..…………………………………………………..
Nazwa ostatniej ukończonej szkoły (uczelni) ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ukończenia szkoły (uczelni) ...…………………………………………………..…………………………………
Zawód wyuczony…………………………………………………………………………………………………………………
Zawód ostatnio wykonywany……………………………………………………………………………………..........
Uprawnienia zawodowe potwierdzone dokumentem …...…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Umiejętności ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
W jakim zawodzie chciałby(łaby) Pan(i) pracować?...............................................................
………………………………………………….....................................…………………………………………...........
W jakim zawodzie chciałby(łaby) Pan(i) szkolić się?...............................................................
………………………………………………….....................................…………………………………………...........
Znajomość języków obcych …………………………………………………...............................................
A1 – początkujący
A2 - niższy średnio zaawansowany
B1 – średnio zaawansowany
B2 – wyższy średnio zaawansowany
C1 – zaawansowany
C2 - biegły 2
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Nazwa ostatniego pracodawcy …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Umowa o pracę TAK / NIE * (niepotrzebne skreślić)
Umowa zlecenie TAK / NIE* (niepotrzebne skreślić)
Okres zatrudnienia od ……………………………………..………… do …………………………………………………
Wymiar czasu pracy ……………………………………………………………………………………………………………
Sposób rozwiązania stosunku pracy…………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że po ostatnim zatrudnieniu pobierałem(łam)/nie pobierałem(łam)* zasiłku
chorobowego/macierzyńskiego/świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli TAK, w jakim okresie:
od ……………………………..….…………................do …………….………………….……………….........................
Oświadczam, że prowadziłem(łam)/nie prowadziłem(łam)* działalność gospodarczą.
Jeżeli TAK, w jakim okresie: od ……………………………..….………….. do …………….………………….………
Oświadczam, że pracowałem(łam)/ nie pracowałem(łam) za granicą.
Jeżeli TAK, w jakim okresie: od ……………………………..….………….. do …………….………………….………
w kraju .......................................................................................................................................
Inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których
mowa w ustawie..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Oświadczam, że: - posiadam/nie posiadam* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Ważne do: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przekazanie świadczeń na podane konto osobiste do odwołania
(dotyczy osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych):
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Urząd Skarbowy, w którym dokonuję rozliczeń podatku, to : …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą samotnie wychowującą dzieci.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę uzupełnić i dołączyć do wniosku „Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka” – dotyczy tylko osób ubiegających się o zasiłek
dla bezrobotnych.
Zostałem poinformowany o swojej sytuacji faktycznej i prawnej oraz brałem czynny udział
w postępowaniu administracyjnym.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 1, oświadczam,
iż wszystkie podane przeze mnie w we wniosku o rejestrację dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis osoby bezrobotnej/poszukującej pracy)

(1Art. 233 § 1 KK – „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
*(niewłaściwe skreślić)
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