
Zarządzenie nr 34/5/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 15 maja 2020 r.

w  sprawie  udzielenia  upoważnienia  Pani  Urszuli  Marciniak  –  pracownikowi
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta
Miasta Lublin oraz do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów

Na podstawie  art.  92  ust.  1  pkt  2  i  ust.  2  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 511,  1571 i  1815),  art.  9 ust.  7
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278) i art. 268a
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 i 695) oraz § 25 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2018 r.  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta  Lublin  (j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  października
2019 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie udzielam Pani Urszuli
Marciniak –  Kierownikowi  Działu  Ewidencji  i  Świadczeń w Miejskim Urzędzie Pracy
w Lublinie upoważnienia do:

1)  wydawania i podpisywania w moim imieniu dokumentów i pism, tj.:
a) decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną,
b) decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku,
c) decyzji  o  uznaniu  za  osobę  bezrobotną  i  odmowie  przyznania  prawa

do zasiłku,
d) decyzji  o  przyznaniu,  odmowie  przyznania  prawa  do  zasiłku  dla

bezrobotnych  i  innych  świadczeń  wypłacanych  z  Funduszu  Pracy,
Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,  wynikających  z  ustawy  z  dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e) decyzji  o  wstrzymaniu,  wznowieniu wypłaty oraz utracie  lub  pozbawieniu
prawa  do  zasiłku  dla  bezrobotnych  i  innych  świadczeń  wypłacanych
z  Funduszu  Pracy,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Państwowego
Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,  wynikających  z  ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

f) decyzji o utracie statusu bezrobotnego,
g) informacji o włączeniu do ewidencji poszukującego pracy,
h) decyzji o utracie statusu poszukującego pracy,
i) list wypłat zasiłku dla bezrobotnych,
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j) list  wypłat  innych  świadczeń  należnych  osobom  bezrobotnym
i  poszukującym pracy wynikających z ustawy z dnia  20  kwietnia  2004  r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacanych z Funduszu
Pracy,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

k) list  wypłat  świadczeń  stanowiących  elementy  specyficzne  wspierające
zatrudnienie wynikające z realizowanych programów specjalnych,

l) PIT-11 dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
m) PIT-11  osób  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  przesyłanych  drogą

elektroniczną do Urzędu Skarbowego,
n) zaświadczeń  o  okresach  rejestracji,  przysługujących  uprawnieniach

i  kwotach  wypłaconych  świadczeń  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  20  kwietnia
2004  r.  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy,  w  tym
zaświadczeń RP-7,

o) zaświadczeń  dotyczących  klientów  Miejskiego  Urzędu  Pracy  w  Lublinie
przekazywanych  do  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  w  Lublinie
za pośrednictwem platformy SEPI,

p) zaświadczeń  o  zgłoszeniu  osób  bezrobotnych  do  ubezpieczenia
zdrowotnego,

q) pism związanych z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego;
2) poświadczania  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentów  wytwarzanych

w Miejskim  Urzędzie  Pracy  w  Lublinie  oraz  dokumentów,  o  których  mowa
w art. 73 § 2, art. 76a § 1 i § 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia na stanowisku Kierownika Działu
Ewidencji i Świadczeń w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

§ 3

Cofam  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  18.09.2006  r.  znak:
MUP.PKV.JW.1220-51/06 oraz z dnia 24.03.2009 r. znak: MUP.PKII.JW.1220-8/09.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

   (-) dr Krzysztof Żuk
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       Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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