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Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy realizuje zadania samorządu
powiatu określone w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz.
1265 z późn. zm.) oraz zadania określone porozumieniem z dnia 30
października 2014r. zawartym pomiędzy: Powiatem Bydgoskim
reprezentowanym przez Starostę Bydgoskiego, a Miastem Bydgoszcz
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie
powierzenia prowadzenia zadań samorządu powiatu w zakresie polityki
rynku pracy należących do właściwości miejscowej i rzeczowej Powiatu
Bydgoskiego (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.3370 ogłoszony 18
listopada 2014r.).
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy obsługuje klientów zamieszkałych na terenie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miasta Bydgoszczy
Miasta i Gminy Koronowo
Miasta i Gminy Solec Kujawski
Gminy Białe Błota
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Gminy Dobrcz
Gminy Nowa Wieś Wielka
Gminy Osielsko
Gminy Sicienko

Do dyspozycji klientów, poza siedzibą Urzędu są również:
W Koronowie utworzono Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny czynny w godzinach 7:00-15:00 od
poniedziałku do piątku realizujący następujące zadania:
obsługi osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy poprzez rejestrację osób bezrobotnych i
poszukujących pracy;
udzielanie informacji z zakresu rejestracji i dokumentów niezbędnych do jej dokonania,
przyznawania i wypłaty zasiłków oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu bezrobocia, a
także podstawowych praw i obowiązków osób zarejestrowanych;
udzielanie informacji o aktualnych ofertach pracy;
udzielanie informacji o usługach i instrumentach rynku pracy świadczonych przez PUP na rzecz
osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców;
obsługi kontrahentów i pracodawców poprzez udzielanie informacji na temat usług i
instrumentów rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy.
złożyć wniosek w sprawie;
wydania zaświadczenia,
przyznania dodatku aktywizacyjnego,
zgłoszenia podjęcia pracy(działalności gospodarczej),
zgłoszenia rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej / poszukującej pracy,
zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
aktualizacji danych np. zmiana dowodu osobistego, dostarczenie konta bankowego,
otrzymać zaświadczenie, kartę wypłat zasiłków, zestawienie skaładek zdrowotnych,
złożyć miesięczną listę obecności osoby bezrobotnej przebywającej na stażu.
Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny
ul. Pomianowskiego 1
https://bydgoszcz.praca.gov.pl/urzad/informacje-o-urzedzie
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parter, lokal 2
tel. 52 567 31 33
Od 16.03.2020 r. LPiK w Koronowie bez obsługi osób bezrobotnych

https://bydgoszcz.praca.gov.pl/urzad/informacje-o-urzedzie
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