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Informacje o urzędzie
PUP Ropczyce Data publikacji: 20.06.2018
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną powiatu ropczycko-sędziszowskiego wchodzącą w
skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Ropczyce, a terenem działania
powiat ropczycko-sędziszowski. PUP realizuje zadania państwa w zakresie łagodzenia skutków
bezrobocia, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz innych osób
poszukujących pracy zamieszkałych na terenie gmin powiatu
Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
Rejestracja przez internet - po założeniu konta na stronie: https://www.praca.gov.pl
Rejestracja przez internet może przebiegać na dwa sposoby:
1. Dla osób posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP
Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza rejestracji
konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji.
Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji
jest data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana
jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa w ciągu 30 dni od zarejestrowania.
2. Dla osób którzy nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP
Ten rodzaj nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.
Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty. System wyznaczy Ci najbliższy
wolny termin spotkania. Na podany przez siebie e-mail otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia. Dniem
rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia oświadczenia.
Rejestracja osobista osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy z terenu powiatu ropczyckosędziszowskiego odbywa się:
- w Ropczycach w pokoju 4 na parterze budynku - telefon: 17 2231 677.
- w Sędziszowie Małopolskim - telefon 17 7407 113.
Załączniki
Regulamin organizacyjny + Filia.pdf (pdf, 1035 KB)
Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach.pdf (pdf, 107 KB)
SCHEMAT ORGANIZACYJNY FILIA 2015.pdf (pdf, 115 KB)
Załącznik nr 2 Ewidencja skarg i wniosków.pdf (pdf, 368 KB)
Uchwała Nr CXXVIII9602017 Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.pdf (pdf, 311 KB)
Uchwała wprowadzająca.jpg (jpg, 258 KB)
Regulamin kontroli zewnętrznych wykonywanych przez PUP Ropczyce (pdf, 3516 KB)
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