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Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że
od dnia 05.11.2020 r. do dnia 04.12.2020 r.
ulega zmianie organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
Wszystkie sprawy na bieżąco będą rozpatrywane za pośrednictwem:
platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu
/PUPLipsko
adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PUPLipsko/skrytka
poczty elektronicznej: pup@puplipsko.pl
poczty tradycyjnej: Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko
Odpowiedzi udzielane będą elektronicznie lub pocztą tradycyjną.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodny z tematyką sprawy,
celem ustalenia z pracownikiem dalszych kroków postępowania.
W sytuacjach szczególnych możliwy jest kontakt osobisty po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
1) sekretariat Urzędu, pokój nr 22:
Paulina Wietrzyńska tel. 48 3323630, fax 48 3782772, email: pup@puplipsko.pl
2) roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, realizacja wsparcia w związku z
epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, pokój nr 12:
Sylwia Przydatek, tel. 48 3323659, email: s.przydatek@puplipsko.pl
3) dofinansowania dla pracodawców, dotacje dla bezrobotnych, bony na zasiedlenie, realizacja wsparcia
w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, pokój nr 12:
Katarzyna Rogoś, tel. 48 3323658, email: k.rogos@puplipsko.pl
4) szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, doradca klienta, pokój nr 11:
Ewa Wójcik, tel. 48 3323637, email: e.wojcik@puplipsko.pl
5) pośrednictwo pracy, ofert pracy, zatrudnianie cudzoziemców, doradcy klienta pokój nr 13:
Wiesław Strąk, tel. 48 3323641, email: w.strak@puplipsko.pl
Piotr Prokop, tel. 48 3323642, email: p.prkop@puplipsko.pl
Krzysztof Kacperek, tel. 48 3323643, email: k.kacperek@puplipsko.pl
6) pośrednictwo pracy, doradca klienta, Sala A:
Jadwiga Górniak, tel. 48 3323644, email: j.gorniak@puplipsko.pl
7) doradztwo zawodowe, doradca klienta, pokój nr 14:
Agnieszka Zając, tel. 48 3323645, email: a.zajac@puplipsko.pl
Anna Gozdur, tel. 48 3323646, email: a.gozdur@puplipsko.pl
8) staże, pokój nr 12:
Aneta Benrat, tel. 48 3323632, email: a.benrat@puplipsko.pl
9) wnioski o zwrot kosztów dojazdów na staż:
https://lipsko.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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- dla osób odbywających staż ze środków Funduszu Pracy: Roksana Kosicka, tel. 48 3323644,
email: r.kosicka@puplipsko.pl – sala A,
- dla osób odbywających staż ze środków EFS: Katarzyna Gawlik, tel. 48 3323638,
email: k.gawlik@puplipsko.pl – pokój nr 11.
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10) rejestracja, wypłata świadczeń dla bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń, dodatków
aktywizacyjnych, wnioski o wypłatę świadczeń dla bezrobotnych na rachunek bankowy, Sala B:
Alicja Szwagierek, tel. 48 3323635, email: a.szwagierek@puplipsko.pl
Sabina Kroczak, tel. 48 3323634, email: s.kroczak@puplipsko.pl
Anna Wrzochal, tel. 48 3323636, email: a.wrzochal@puplipsko.pl
Osobom ubiegającym się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy zaleca się pełną
rejestracją elektroniczną. Szczegółowe informacje na stronie internetowej pod adresem https://praca.
gov.pl.
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego
w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez
konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie
https://pz.gov.pl.
Możliwa jest również prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku
w postaci elektronicznej. W tej sytuacji osoba ma możliwość telefonicznego umówienia się do urzędu
pracy w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych, złożenia
oświadczeń i dostarczenia załączników.
W sytuacji braku dostępu do internetu, możliwe jest dokonanie rejestracji poprzez osobiste zgłoszenie
się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
Urząd ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby utrudnienia te były dla Państwa jak najmniej
odczuwalne.
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