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Komunikat Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 marca 2020 r.
dotyczący procedur w związku z
rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski wirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19
Aneta Kłopot-Wartecka Data publikacji: 16.03.2020
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, zarówno
pracowników jak i klientów Urzędu, wprowadza nowe procedury funkcjonowania Urzędu:
Od dnia 17.03.2020 r. (wtorek) Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej będzie pracował w
trybie OGRANICZONYM.
Informujemy, że NIE PRZERYWAMY PRACY.
Kontakt z Urzędnikami jest możliwy telefonicznie i elektronicznie.
Wszelkie sprawy załatwiamy poprzez:
1) pocztę tradycyjną,
2) portal praca.gov.pl uruchamiając link:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=30250#/panelOgolny
3) w sytuacjach jednostkowych klienci będą obsługiwani bezpośrednio po uprzednim omówieniu sprawy
telefonicznie.
UWAGA !!!
Pełna rejestracja odbywa się elektronicznie wyłącznie za pomocą portalu praca.gov.pl, przy
użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a
ma dostęp do konta elektronicznego w banku ma możliwość założenia profilu zaufanego bez
wychodzenia z domu.
Więcej informacji na temat profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Instrukcja elektronicznej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukujca pracy
Instrukcja jak zaoy konto uytkownika w praca.gov.pl
Natomiast osoby nie posiadające dostępu do komputera/Internetu mogą zrobić to osobiście wyłącznie
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu: 61 285 80 32 wew. 44
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana
bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca
2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
W związku z powyższym prosimy o rozważenie tej informacji i powstrzymania się od rejestracji w
powiatowym urzędzie pracy w celu m. in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia
zdrowotnego.
Kontakt e-mail: posr@praca.gov.pl
Telefony: (61) 285 80 31, (61) 285 80 32

https://srodawielkopolska.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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Informacja dotycząca rejestracji: SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19
61 285 80 32 wew. 44; posr@praca.gov.pl
Informacja dotycząca pośrednictwa pracy, ofert pracy:
61 285 80 32 wew. 45 – stanowisko 1
61 285 80 32 wew. 35 – stanowisko 2
61 285 80 32 wew. 36 – stanowisko 3
Informacja dotycząca: ofert pracy, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie
użytecznych, obsługa spraw dotyczących repatriantów:
61 285 80 32 wew. 41; posr@praca.gov.pl
Informacja w sprawie zasiłków, dodatków aktywizacyjnych:
61 285 80 32 wew. 38; posr@praca.gov.pl
Informacja dla pracodawców dotycząca refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy:
61 285 80 32 wew. 40; posr@praca.gov.pl
Informacja dla osób bezrobotnych w sprawie dotacji na otworzenie działalności gospodarczej:
61 285 80 32 wew. 40; posr@praca.gov.pl
Informacja w sprawie szkoleń, KFS:
61 285 80 32 wew. 38; posr@praca.gov.pl
Informacja w sprawie zatrudniania cudzoziemców:
61 285 80 32; posr@praca.gov.pl
W związku z zaistniałą i niezależną od nas sytuacją, prosimy o wyrozumiałość.
Druki do wykorzystania znajdują się w załącznikach.
Załączniki
Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (pdf, 185 KB)
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