Uprzejmie informujemy, że Klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie są obsługiwani
poprzez platformę praca.gov.pl, kontakt e- mailowy oraz telefonicznie.
1. Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku, które mają wyznaczony termin wizyty,
proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy (wg miejscowości):
Kobyłka i Gmina Wołomin

- tel. 22 763-73-28, e-mail k.suchocka@wolomin.praca.gov.pl

Zielonka, Ząbki i Poświętne - tel. 22 763-73-30, e-mail m.bonska@pup.wolomin.pl
Miasto Wołomin

- tel. 22 763-73-29, e-mail d.glinka@pup.wolomin.pl

Kontakt będzie odnotowany w aktach, a osobie zostanie wyznaczony termin następnej
wizyty.
2. Osoby zarejestrowane, które podjęły zatrudnienie, rozpoczęły działalność
gospodarczą lub wnioskują o wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych
proszone są o dokonanie zgłoszenia w formie elektronicznej poprzez:
- stronę internetową www.praca.gov.pl
- w formie wiadomości e-mail dołączając zdjęcie lub skan dokumentu na adres:
wawo@praca.gov.pl
3. Osoby, które chcą się zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie
mogą dokonać rejestracji na jeden z poniższych sposobów:
1.

Internetowo,
poprzez
stronę
www.praca.gov.pl
–
link
do
strony
https://www.praca.gov.pl/ Wniosek o dokonanie rejestracji elektronicznej musi być
podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Tylko w tym przypadku
rejestracja elektroniczna będzie uważana za dokonaną. Osoby, które nie dysponują
profilem zaufanym, a posiadają dostęp do swojego konta elektronicznego w banku, mają
możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności
wizyty w punkcie potwierdzającym. Strona profilu zaufanego http://pz.gov.pl
2.
W przypadku braku możliwości rejestracji elektronicznej z podpisem - można
dokonać rejestracji wypełniając wniosek o dokonanie rejestracji (zgłoszenie danych do
rejestracji) poprzez stronę www.praca.gov.pl W tym przypadku dokonanie rejestracji
następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy
rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie.
3.
W przypadku braku dostępu do Internetu - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w
Wołominie oraz w filiach w Tłuszczu i Radzyminie można pobrać druki do rejestracji.
Wypełniony i podpisany wniosek można nadać na poczcie lub złożyć do skrzynki
podawczej wystawionej w budynku urzędu, w godzinach 8.30 - 14.30.
4. Osoby, które korzystają z usług CAZ w PUP w Wołominie, proszone są o kontakt
telefoniczny:

Pośrednictwo pracy oraz potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy - tel. 22 763 73 44;
22 763 73 33; 763 73 32; 503 755 958
Staże - tel. 22 763 73 46; 22 763 73 11
Szkolenia – tel. 22 763 73 15; 22 763 73 36
Bon zasiedleniowy – tel. 22 763 73 46
Prace Społecznie Użyteczne – tel. 29 758 02 67
Prace interwencyjne – tel. 22 763 73 04; 22 763 73 11
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – tel. 22 763 73 36;
22 763 73 03; 22 763 73 31;
Dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej – tel. 22 763 73 46; 22 763 73 31;
22 763 73 03;
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – tel.22 763 73 48;
PFRON (wsparcie dla osób niepełnosprawnych): - tel. 22 763 73 15;
Informacja Starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – tel. 22 763 73 37;
Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców/powierzenie pracy na podstawie oświadczenia –
tel. 22 763 73 38; 22 763 73 37; 22 763 73 40
Tarcza Antykryzysowa:
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (art.15zzb) – tel. 503-756-308;
22 763 73 14; 22 763 73 41
Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej (art.15zzc) – tel. 503 756 231; 22 763
73 41
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych
(art.15zze) – tel. 503-756-308; 22 763 73 14; 22 763 73 41
Pożyczka na koszty działalności gospodarczej lub statutowej COVID-19 (art. 15zzda) –
tel. 503 755 871; 22 763 73 41
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej COVID-19
(art. 15 zze2) - tel. 22 763 73 14; 22 763 73 41

FILIA PUP W RADZYMINIE – rejestracja – tel. 22 786 92 74; 22 786 92 79;
obsługa osób z prawem do zasiłku – tel. 22 786 92 72; 22 786 92 84
pośrednictwo pracy/formy wsparcia – tel. 22 786 92 76; 22 786 92 77
FILIA PUP W TŁUSZCZU – rejestracja – tel. 29 758 02 58 ;
obsługa osób z prawem do zasiłku – tel. 29 758 02 59; 29 758 02 60
pośrednictwo pracy/formy wsparcia – tel. 29 758 02 56; 29 758 02 67; 29 758 02 65

W szczególnie uzasadnionych przypadkach umożliwia się interesantom obsługę
bezpośrednią, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego,
po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem urzędu.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1931)

