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Informacje o urzędzie
Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
ul. Rynek 29
27-300 Lipsko
tel. (48) 3323630
fax. (48) 378 27 72
e-mail: pup@puplipsko.pl
NIP: 811-16-00-842 REGON: 671984502
Konta:
Bank: PKO BP
środki budżetowe: 37 1020 4317 0000 5102 0024 0317
środki Funduszu Pracy: 59 1020 4317 0000 5502 0024 1083
Urząd czynny:
Poniedziałek - Piątek
Obsługa interesantów:
Poniedziałek - Piątek

7.15 - 15.15
8.00 - 14.00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują Dyrektor Urzędu lub jego zastępca:
Poniedziałek
Wtorek

14.00 - 15.15
12.00 - 15.15

Tablica informacyjna
Parter
Oferty pracy, wydawanie skierowań do pracy
Rejestracja, świadczenia, wydawanie zaświadczeń
I Piętro
Szkolenia, projekty EFS
Staże, Prace interwencyjne, publiczne, przygotowania zawodowe,
dotacje, refundacje wyposażenia miejsc pracy
Oferty pracy, wydawanie skierowań do pracy, usługi EURES
Doradztwo zawodowe i informacja zawodowa
Archiwum
II Piętro
Sala konferencyjna
Sekretariat
Dyrektor PUP
Z-ca Dyrektora PUP
Serwerownia
Informatyka, statystyka
Główny księgowy, księgowość

sala A
sala B
pokój 11
pokój 12
Sala A, pokój 13
pokój 14
pokój 15
pokój 21
pokój 22
pokój 22/A
pokój 23
pokój 24
pokój 25
pokój 25/A

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku swoim zasięgiem działania obejmuje powiat lipski tj. miasto Lipsko
oraz gminy: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą.

https://lipsko.praca.gov.pl/urzad/informacje-o-urzedzie
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Gmina Ciepielów znajduje się w południowo - wschodniej części województwa mazowieckiego.
Miejscowość Ciepielów leży w dolinie rzeki Iłżanki i jest położona na szlaku komunikacyjnym Warszawa Tarnobrzeg, pośrodku powiatowych placówek administracyjnych mających siedziby w Lipsku i Zwoleniu.
Gmina Ciepielów wchodzi w skład powiatu Lipskiego. W przeszłości gmina była prężnym ośrodkiem
handlowym. Uzyskane w 1584 roku prawa miejskie utraciła w 1870 roku. Na powierzchni 135,3 km2
znajduje się 29 sołectw, zamieszkuje tutaj około 6500 osób.
Gmina Chotcza położona jest w południowo - wschodniej części województwa mazowieckiego, w dolinie
środkowej Wisły, u ujścia rzek Zwoleńki i Iłżanki.
Powierzchnia gminy wynosi 8882 ha, liczba ludności 2902 osób. Sąsiaduje z gminami Solec n/Wisłą,
Lipsko, Ciepielów, Zwoleń, Przyłęk w województwie mazowieckim i gminami lubelskimi, położonymi na
prawym brzegu Wisły: Wilków i Łaziska.
Podstawową funkcją gminy i głównym źródłem utrzymania ludności jest rolnictwo. Sieć osadniczą
tworzy 17 sołectw, z których żadne nie przekracza 300 mieszkańców.
Gmina Rzeczniów leży w południowej części województwa mazowieckiego i graniczy z gminami:
Ciepielów, Iłża, Sienno oraz z gminą Brody w województwie Świętokrzyskim. Geograficznie gmina leży w
południowo - wschodniej części Równiny Radomskiej. Przez gminę przepływa rzeka Krępianka, lewy
dopływ Wisły, której źródła leżą w miejscowości Rzechów. Gmina Rzeczniów jest gminą typowo rolniczą,
gdzie użytki rolne stanowią 8 250 ha w tym 65% gleb jest kl. III i IV.
Gminę Rzeczniów zamieszkuje 5 335 osób w 24 sołectwach (w 36 miejscowościach). Ludność utrzymuje
się przede wszystkim z produkcji rolniczej.
Gmina Sienno położona jest na południu woj. mazowieckiego w powiecie lipskim. Gmina posiada
powierzchnię 147 km2 z czego ok. 30 km2 zajmują lasy. Gminę zamieszkuje ok. 6.500 mieszkańców w
36 sołectwach.
Siedzibą władz gminy jest miejscowość Sienno.
Gmina Lipsko to gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim. W latach
1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim. Według danych z 31 grudnia 2004, gminę
zamieszkiwało 11.647 osób. Struktura powierzchni według danych z roku 2004, gmina Lipsko ma obszar
135,21 km2, w tym:
użytki rolne: 78% , użytki leśne: 15%. Gmina stanowi 18,1% powierzchni powiatu.
Gmina Solec nad Wisłą leży w południowo-wschodnim krańcu województwa mazowieckiego i w
południowo-wschodniej części powiatu lipskiego, w dorzeczu Wisły, Kamiennej i Krępianki. Od północy
graniczy z gminą Chotcza, od południa z gminą Tarłów należącą do województwa świętokrzyskiego, od
zachodu z gminą Lipsko. Wschodnią granicę na oznaczonym odcinku stanowi Wisła, która jednocześnie
jest granicą z województwem lubelskim. Powierzchnia ogólna gminy - 137,41 km2. Ludność - 6395 osób.
Gmina Solec nad Wisłą jest gminą typowo rolniczą. Dominuje rolnictwo indywidualne, jest 1328
gospodarstw. Użytki rolne stanowią - 74% ogólnej powierzchni.
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