WNIOSEK O REJESTRACJĘ OSOBY BEZROBOTNEJ
DANE OSOBOWE
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Imiona
Nr ewid. PESEL
Adres zameldowania na pobyt stały
kod pocztowy

miejscowość (poczta)

……………………

……………………………….

ulica-wieś
…………………………………………...

nr domu
……………….

nr mieszkania
……………….

Adres zameldowania na pobyt czasowy od dnia ………………………
do dnia ………..……………..
kod pocztowy
……………………

miejscowość (poczta)
……………………………….

ulica-wieś
…………………………………………..

nr domu
……………….

nr mieszkania
….……………….

Adres zamieszkania/adres korespondencyjny
kod pocztowy
……………………

miejscowość (poczta)
……………………………….

ulica-wieś
…………………………………………..

nr domu
……………….

nr mieszkania
….……………

Na podstawie art.2 ust.1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.,
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks cywilny o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha
przeliczeniowe.
Proszę wpisać
TAK/NIE
Jestem właścicielem
Jestem posiadaczem samoistnym
Jestem posiadaczem zależnym
1) Właściciel to osoba, która może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego
prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.
2) Posiadacz samoistny to osoba, która rzeczą faktycznie włada jak właściciel. Stan faktyczny (posiadanie) często idzie w parze z tytułem prawnym
do rzeczy (własność), jednak można być posiadaczem samoistnym, nie będąc równocześnie właścicielem rzeczy. Ważna jest sama wola władania
rzeczą we własnym imieniu, a nie tytuł prawny do niej.
3) Posiadacz zależny – osoba, która faktycznie włada cudzą rzeczą jak użytkownik, najemca, dzierżawca, zastawnik itp. i jest podporządkowana
właścicielowi lub posiadaczowi samoistnemu na podstawie stosunku prawnego uprawniającego go do władania rzeczą. Posiadacz zależny włada
rzeczą zarówno we własnym imieniu i interesie (na podstawie np. umowy dzierżawy, najmu, itd.), ale także w interesie właściciela lub posiadacza
samoistnego.

Proszę wpisać

TAK/NIE

Jestem osobą przebywającą na zwolnieniu
lekarskim L-4.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 a, 32-020 Wieliczka
………………………………………
data i podpis wnioskodawcy

