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Autor: Rafał Szkliniarz Data publikacji: 23.03.2016
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
ul. Ignacego Krasickiego 17A
42-500 Będzin
NIP: 625-16-69-287

Urząd Pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00
przyjmowanie interesantów od 7:30-14:30
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie informuje, że nie będą udzielane
odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia
wymogów określonych w art.63 §2 ustawy z dnia 14czerwca 1960r kodeks
postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ), którego
brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres
i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach
szczególnych".
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji na e-mail pup@pup.bedzin.pl Adres
poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce
musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. powinna zawierać co
najmniej wskazanie:
osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Informacja

(32) 729-59-41
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(32) 267-30-03
FAX

(32) 729-59-44

Sekretariat
Dyrektor - Marcin Flaczyński

wew. 9450

Pełnomocnik Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy
Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i
Poradnictwa Zawodowego

wew. 9452

Stanowisko

Kontakt

Dział Finansowo – Księgowy
Główny Księgowy

wew. 9211

Stanowisko ds. księgowości budżetowej wew. 9210
Stanowisko ds. obsługi funduszu pracy i
innych funduszy celowych
wew. 9209
Stanowisko ds. obsługi funduszy
strukturalnych
Dział Organizacyjno - Administracyjny
Kierownik działu

wew. 9451

Stanowisko ds. organizacyjno
- administracyjnych i kadrowych

wew. 9212

Stanowisko ds. informatyki i statystyki

wew. 9106

Stanowisko ds. obsługi archiwum
zakładowego

wew. 9018

Stanowisko ds. zamówień publicznych

wew. 9108

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i

wew. 9452
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Poradnictwa Zawodowego
Zastępca Kierownika Działu
Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa
Zawodowego
Zastępca Kierownika Działu
Instrumentów Rynku Pracy I Rozwoju
Zawodowego

wew. 9104

wew. 9201

wew. 9101, 9401
Stanowisko ds. obsługi osób
bezrobotnych i poszukujących pracy

wew. 9102, 9402
wew. 9103, 9403

Stanowisko ds. poradnictwa
zawodowego

wew. 9103, 9403

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy dla
wew. 9105
pracodawców
Stanowisko ds. przyznawania
jednorazowo środków na podjęcie
działalności

wew. 9213

Stanowisko ds. analiz rynku pracy oraz
wew. 9107
studiów podyplomowych
Stanowisko ds. rozwoju zawodowego
(szkolenia)

wew. 9109

Stanowisko ds. organizacji staży

wew. 9115

Stanowisko ds. ubiegania się o zwrot
kosztów przejazdu dla osób
odbywających staż

wew. 9116

Stanowisko ds. organizacji prac
interwencyjnych i robót publicznych
wew. 9203
Stanowisko ds. refundacji kosztów
zatrudnienia osób do 30 roku życia
Stanowisko ds. programów

wew. 9110

Stanowiska ds. wspierania
wew. 9207
samozatrudnienia i wyposażenia miejsc
http://bedzin.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe/?p_auth=AAWyKqG7&p_p_id=101_INSTANCE_YWHPFW4KEFj8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=...
3/4

20.01.2019

Dane kontaktowe

pracy
Dział Ewidencji Świadczeń i cudzoziemców
Kierownik działu

wew. 9208

Stanowiska ds. rejestracji

wew. 9202

Stanowisko ds. rozliczeń ZUS i Urzędem
wew. 9308
Skarbowym
Stanowisko ds. ewidencji świadczeń i
cudzoziemców

OSOBY, KTÓRYCH NAZWISKA
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA LITERY
A – Ł wew. 9204
M – Ź wew. 9205
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