Nazwa
kwalifikacji:

Obsługa klienta w jednostkach administracji

Oznaczenie
kwalifikacji:

A.68

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

A.68-01-01_zo

Lp.
R.1
R.1.1
R.1.2
R.1.3
R.1.4
R.1.5
R.1.6
R.1.7
R.1.8
R.1.9
R.1.10
R.2
R.2.1
R.2.2
R.2.3
R.2.4
R.2.5
R.2.6
R.2.7
R.2.8
R.2.9
R.2.10
R.3
R.3.1
R.3.2
R.3.3
R.3.4
R.3.5
R.3.6
R.3.7
R.3.8
R.3.9
R.3.10
R.4
R.4.1
R.4.2

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie
Rezultat 1: Spis spraw
Wpisane:
wpisany rok: 2018
referent: numer PESEL zdającego
symbol komórki organizacyjnej: USC
oznaczenie teczki: 5355
tytuł teczki: Zmiany imion i nazwisk
wpisany numer sprawy: 1
sprawa: Wniosek o zmianę imienia np. osoby małoletniej
od kogo wpłynął wniosek (pismo): Anna Michalak
data pisma: 14.06.2018 r. lub 14 czerwca 2018 lub 2018-06-14
data wszczęcia sprawy: 14 czerwca 2018 r. lub 14.06.2018 lub 2018-06-14
Rezultat 2: Wezwanie do usunięcia braków we wniosku
Wpisane:
nazwa organu wzywającego: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pszowie
znak sprawy: USC.5355.1.2018
imię i nazwisko i adres wnioskodawcy: Anna Michalak, ul. Brzozowa 12, 44-370 Pszów
podstawa prawna: art. 64 § 2
wskazanie braków w złożonym wniosku: zgoda dziecka /córki na zmianę imienia
wskazanie braków w złożonym wniosku: zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia
wskazanie braków w złożonym wniosku: niepodpisane oświadczenie
termin do usunięcia braków: 9dni
miejsce stawienia w celu uzupełnienia braków we wniosku: Urząd Stanu Cywilnego
w Pszowie, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów
skutki nieusunięcia braków: pozostawienie wniosku/podania bez rozpoznania
Rezultat 3: Decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie
Wpisane:
oznaczenie organu: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pszowie
adres organu: Pszowska 534, 44-370 Pszów
wskazanie podstawy prawnej wynikającej z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - art. 104
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 czerwca 2018 r. lub 14.06.2018 lub 2018-06-14
Pani Anny Michalak
zam. ul. Brzozowa 12, 44-370 Pszów
orzekam: zmianę imienia Dżesiki Darii Michalak PESEL 03211206244 z imienia Dżesika Daria na imię Daria
pouczenie: wskazanie organu odwoławczego: Wojewoda Śląski,
wskazanie organu pośredniczącego: Kierownik USC,
wskazanie terminu wniesienia odwołania: 14 dni
zrzeczenie prawa do odwołania się od decyzji: powołanie się na art. 127a
otrzymują: aa
Rezultat 4: Metryka sprawy
Wpisane:
oznaczenie sprawy: USC.5355.1.2018 lub 14 czerwca 2018 r. lub 14.06.2018 lub 2018-06-14
tytuł sprawy: Zmiana imienia osoby małoletniej lub Zmiana imienia Dżesiki Darii Michalak na imię Daria

R.4.3

data podjętej czynności: 14 czerwca 2018 r.lub 14.06.2018 lub 2018-06-14 oznaczenie osoby podejmującej daną czynność : PESEL
zdającego określenie podejmowanej czynności: rejestracja wniosku
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność: USC.5355.1.2018 lub 14 czerwca 2018
lub 14.06.2018 lub 2018-06-14

R.4.4

data podjętej czynności: 15 czerwca 2018 r. lub 15.06.2018 r. lub 2018-06-15 oznaczenie osoby podejmującej daną czynność:
PESEL zdającego określenie podejmowanej czynności: sporządzenie wezwania lub wezwanie
wskazanie
identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność: USC.5355.1.2018 lub 15 czerwca 2018 r. lub
15.06.2018 lub 2018-06-15

R.4.5

data podjętej czynności: 26 czerwca 2018 r. lub 26.06.2018 lub 2018-06-26
oznaczenie osoby podejmującej daną czynność: PESEL zdającego
określenie podejmowanej czynności: sporządzenie decyzji lub wydanie decyzji
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność:
USC.5355.1.2018 lub 26 czerwca 2018 r. lub 26.06.2018 lub 2018-06-26

