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Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Adres
Telefon:
Fax:
E-mail:
e-zapytanie
Portal ePUAP
Portal praca.gov.pl
NIP:
REGON:

ul. Niecała 14,
20-080 Lublin
+ 48 81 466 52 00
+ 48 81 466 52 01
mup@mup.lublin.pl
formularz e-Zapytania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
o adresie /muplublin/skrytkaESP
praca.gov.pl
712-252-48-48
431213647

Rzecznik prasowy :
Informacja
Przyjmowanie ofert pracy
Szkolenia
Projekty i programy
Statystyki i analizy
Zamówienia publiczne
Administrator serwisu
oraz osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie
dostępności cyfrowejw MUP

:
:
:
:
:
:
:

monika.rozyckagorska@mup.lublin.pl
info@mup.lublin.pl
praca@mup.lublin.pl
szkolenia@mup.lublin.pl
europa@mup.lublin.pl
analizy@mup.lublin.pl
przetarg@mup.lublin.pl
admin@mup.lublin.pl
tel. 81 466 52 73

W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE Miejski Urząd Pracy w Lublinie przypomina, iż zgodnie z art. 63 3a Kodeksu
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1257 z późn. zm) podanie wniesione w formie
dokumentu elektronicznego powinno:
1. być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia
pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych
przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
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3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Mając na uwadze powyższe, w komunikacji elektronicznej z Urzędem prosimy o korzystanie z
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub portalu praca.gov.pl.
W przypadku wyboru z Państwa strony sposobu komunikacji z Urzędem za pośrednictwem e-mail,
należy przeprowadzić uwierzytelnienie, w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i
integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, tj. poprzez OSOBISTE złożenie w MUP w
Lublinie informacji o adresie e-mail wskazanym do kontaktu: podczas rejestracji lub w terminie
późniejszym w pozostałych przypadkach (np. w celu jego aktualizacji/zmiany) w pok. 105.
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