………………………………..

Turek, dn. ………………………

(imię i nazwisko, nazwisko rodowe)

………………………………
(data i miejsce urodzenia)

………………………………
(imiona rodziców)

………………………………
(adres zamieszkania)

………………………………
( numer telefonu)

Powiatowy Urząd Pracy w Turku
WNIOSEK
Proszę o wydanie zaświadczenia:




Okresach zarejestrowania*
okresach pobierania zasiłku*

celem przedłożenia w :







Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – renta z tytułu niezdolności do pracy*
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – renta rodzinna*
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – emerytura*
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – świadczenie przedemerytalne*
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego* -ubezpieczenia społeczne



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego* - emerytura lub renta



zakład pracy*



inne
……………………………………………………………….*

*właściwe zaznaczyć

…………………………………..
(podpis)
Termin odbioru zaświadczenia ……………………………………………………………………………….
…………………………………
(podpis pracownika PUP)
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 ze zm.) „opłacie skarbowej podlega w sprawach
indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydanie zaświadczenia na wniosek”,,
Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o opłacie skarbowej: „Nie podlega opłacie skarbowej:
1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach: a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających
służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o
zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, f)
zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271
i
1579),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
k) udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 oraz z 2016 r. poz. 585);”

PUP/2017/24

