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KOMUNIKAT !!!
W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski Koronawirusa SARS-Co V-2, wywołującego
chorobę COVID-019 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach wprowadza tymczasowe
procedury obsługi interesantów.
W okresie od dnia 05.11. 2020r. do odwołania wykonywanie zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w
Białobrzegach, podlega ograniczeniu polegającym na wykonaniu zadań w sposób wyłączający
bezpośrednią obsługę klientów.
Wszelkie dokumenty i wnioski do PUP należy składać:
1) poprzez portal „Usługi Elektroniczne Urzędu Pracy" – praca.gov.pl dotyczy m.in. rejestracji jako osoby
bezrobotnej lub poszukującej pracy, (rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca), wnioski o wyłączenie z ewidencji,
wnioski o wydanie zaświadczeń, zgłoszenie ofert pracy.
Aby skutecznie załatwić sprawę w urzędzie przy wykorzystaniu usług elektronicznych opisanych wyżej,
musisz potwierdzić swoją tożsamość, np. za pomocą profilu zaufanego. Jeżeli chcesz zarejestrować się
jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy możesz skorzystać z elektronicznej rejestracji w urzędzie.
Czynność ta polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci
elektronicznej, załączeniu do wniosku skanów dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu
wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Status osoby
bezrobotnej nabędziesz z dniem złożenia wniosku.

Jeżeli jeszcze nie posiadasz profilu zaufanego, to korzystając z usług bankowości elektronicznej
oferowanych przez Twój bank, możesz w prosty sposób taki profil założyć bez wychodzenia z domu,
gdyż Twoja tożsamość została już zweryfikowana przez bank. W celu utworzenia profilu zaufanego po
zalogowaniu się na stronie Twojego banku odszukaj sekcję dotyczącą zakładania takiego profilu.
2) w postaci elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Powiatowego Urzędu Pracy w
Białobrzegach w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
3) poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym na korytarzu w siedzibie Powiatowego Urzedu Pracy
w Białobrzegach (wejście główne),
4) elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail.
- wa bi @praca.gov.pl
- sekretariat@pupbialobrzegi.pl
5) kontakt telefoniczny – usługi informacyjne, wizyty monitorujące z doradcami klienta,
(048) 613-24-80,
(048) 613-43-80,
(048) 613-00-99.

https://bialobrzegi.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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