DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI





















dowód osobisty lub inny dokument tożsamości a w przypadku rejestracji
cudzoziemców karta pobytu lub paszport, decyzja Wojewody zezwalająca na
pobyt w Polsce (na wniosku złożonym do skrzynki oddawczej należy wpisać
numer dokumentu tożsamości);
w przypadku posiadania tymczasowego adresu zameldowania na terenie
działania GUP – zaświadczenie z Urzędu Miasta o czasookresie meldunku;
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bądź dokumenty stwierdzające
przeciwskazania do wykonywania określonych prac;
świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające
kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
świadectwa pracy;
osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy powinny
przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na
poszczególne miesiące);
zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania i podstawie naliczania składek
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy przy jej
prowadzeniu;
osoby, które świadczyły pracę na podstawie umowy uaktywniającej
zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom z tego tytułu;
osoby, które były zatrudnione w ramach umowy zlecenia, umowy agencyjnej
lub innej umowy o świadczenie usług lub współpracy powinny przedłożyć
zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące)
wraz z adnotacją o odprowadzaniu składek na ZUS i FP;
zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego,
macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po
ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania
prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru
tych zasiłków i świadczenia
świadectwo zwolnienia z zakładu karnego wraz z zaświadczeniem
o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym oraz osiąganym wynagrodzeniem
brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące);
książeczka wojskowa w przypadku odbycia zasadniczej służby wojskowej,
ćwiczeń wojskowych lub innych okresów, które mają wpływ na uprawnienia
wynikające ze statusu;
zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do
pracy;

Powyższe
dokumenty
należy
traktować
jako
podstawowe,
w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające,
o których w razie zaistnienia sytuacji wnioskodawca zostanie poinformowany
po złożeniu wniosku.

Jeżeli osoba była już wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych
i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na uzupełnieniu i modyfikacji
danych, które istnieją w rejestrze. Oznacza to, że oprócz dowodu osobistego należy
przedłożyć dokumenty, potwierdzające zatrudnienie po wyrejestrowaniu z tut.
ewidencji oraz dokumenty, potwierdzające zmiany, które nastąpiły po
wyrejestrowaniu.

