Rawa Mazowiecka, dnia…………………………......
Imię i nazwisko: ………………………….……….
Data urodzenia: ………………………………………..
Adres : …………………………..…………..........

Do Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Rawie Mazowieckiej

……………………………………..….….

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU BEZROBOTNYCH
z powodu (proszę zaznaczyć właściwą kratkę):

 podjęcia pracy od dnia ………….…………….. w ………………………..........................................................
(nazwa pracodawcy)

na stanowisku………………………………….…...…………………………………………..…………………

 rezygnacji z usług urzędu (na własny wniosek) od dnia ………………………………………………………….
 podjęcia od dnia …………..……… działalności gospodarczej określonej we wniosku o wpis do ewidencji




















działalności gospodarczej z dnia ………….………………………………………………………………………
braku gotowości do podjęcia pracy w okresie dłuższym niż 10 dni od dnia ………….….……………..………..
pobytu za granicą w okresie dłuższym niż 10 dni od dnia ………………………...……….……………………
odbywania kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem
karnym w systemie dozoru elektronicznego) lub tymczasowego aresztowania od dnia …….………..…………
podjęcia nauki w systemie stacjonarnym (dziennym) od dnia …………….…….………………………..….…..
przyznania prawa do emerytury od dnia …….........................................................................................................
przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia ……..…………………………………..…....
przyznania prawa do renty socjalnej od dnia ……………………………………………………………………..
przyznania prawa do renty szkoleniowej od dnia ………………………………………………………………...
przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia ……………...…………………………….………...
przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego od dnia ………...………………………………………
przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego od dnia …………...……………………………….……..
przyznania prawa do pobierania zasiłku stałego od dnia………………..………………………………….……..
przyznania prawa do pobierania zasiłku dla opiekuna od dnia ………………………………………………
przyznania prawa do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za
pracę od dnia ……………….………………………………………………………………….……………..…...
posiadania (jako właściciel albo posiadacz samoistny lub zależny) gospodarstwa rolnego (nieruchomości
rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny) o powierzchni użytków
rolnych przekraczającej 2ha przeliczeniowych od dnia ……………….…………………………………..….…..
podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik
w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2ha przeliczeniowe
od dnia …........................................................................................................................................................……
podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu rozpoczęcia szkolenia/stażu* organizowanego
przez inny podmiot niż PUP od dnia ………….……………………
*niewłaściwe skreślić

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny jest
obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę
statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

……………………………………………..
(podpis bezrobotnego)

