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Marta Ilgert Data publikacji: 02.11.2020
Szanowni Państwo,
Podejmując wszelkie niezbędne działania profilaktyczne ograniczające ryzyko epidemiczne w związku z
dużym wzrostem zachorowań wywołanych koronawirusem, w trosce o naszych klientów i pracowników
wprowadzam następujące zasady załatwiania spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie.
1. Osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Bytowie prosimy aby zrealizowały ją w formie telefonicznej.
W tej sprawie prosimy o kontakt z doradcami klienta:
Pośrednictwo pracy: Bytów: tel. 59 823-41-11/12, Miastko: 59 857 88 72/73
Doradztwo zawodowe: Bytów tel. 59 823-41-16/17, Miastko: 59 857 06 01/02
2. Klientom których sprawa nie wymaga ich osobistej obecności w Urzędzie, proponujemy kontakt
telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej
3. Rejestracja osób bezrobotnych:
osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany dokonują rejestracji przez Internet za
pomocą portalu praca.gov.pl.
UWAGA: niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie spowoduje anulowanie rejestracji.
W przypadku problemów z elektroniczną rejestracją prosimy o bezpośredni kontakt z Zieloną Linią
(tel. 19524).
4. Obsługa podmiotów ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się
wyłącznie poprzez portal praca.gov.pl.
Pracodawcy w sposób elektroniczny wnoszą:
Wnioski dotyczące zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także wypełniają obowiązki
informacyjne związane z przekazywaniem powiadomień o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu
pracy przez cudzoziemca.
5. Dokumenty, które muszą być złożone w formie papierowej należy dostarczyć za pośrednictwem
poczty. W sporadycznych przypadkach dokumenty będą przyjmowane tylko przy pokoju nr 1 na
parterze budynku PUP w Bytowie przy ul. Wojska Polskiego 6 oraz w holu na parterze budynku
Filii PUP przy ul. Sikorskiego 1 w Miastku - należy je składać do specjalnie do tego przygotowanych
skrzynek.
UWAGA: NIE POTWIERDZAMY WPŁYWU DOKUMENTW
Jednocześnie informujemy, że dokumenty nie będą przyjmowane, ani przeglądane przez pracowników
Urzędu bezpośrednio w pokojach w obecności klientów Urzędu.
Prosimy o korzystanie z możliwości przesyłania korespondencji drogą elektroniczną zgodnie z
obowiązującymi w PUP Bytów sposobami przyjmowania i załatwiania spraw (więcej informacji tutaj).
6. Informujemy, że nadal pozostanie zamknięte wejście od strony parkingu. Dostępne będzie wejście
główne od ulicy Wojska Polskiego w Bytowie oraz od ul. Sikorskiego w Miastku, gdzie ustawione
są środki odkażające. Wszyscy odwiedzający przed wejściem do Urzędu winni zdezynfekować ręce
i bezwzględnie mieć zakryte usta i nos, nad czym czuwać będą wyznaczeni pracownicy Urzędu prosimy o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.
7.
https://bytow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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7. W sali obsługi klienta może przebywać jednocześnie tyle osób, ile jest czynnych stanowisk
obsługujących, a osoby oczekujące na załatwienie swojej sprawy proszone są o zachowaniemiędzy
sobą odleglości - 1,5m.
W celu uzyskania informacji o organizacji pracy urzędu w tym okresie zapraszamy do kontaktu
telefonicznego pod specjalnie do tego uruchomionymi numerami telefonu :
w Bytowie: 59 823 41 19
w Miastku: 59 857 51 19
Powyższe zasady obowiązują do odwołania. Bardzo proszę o przestrzeganie ich na terenie Powiatowego
Urzędu Pracy w Bytowie i Filii PUP w Miastku.
Za utrudnienia przepraszam i proszę o wyrozumiałość.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie.
Janusz Wiczkowski
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