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Rodzaj załatwianych spraw
Nadzór i koordynowanie prac związanych z
całokształtem działalności Powiatowego Urzędu
Pracy,
Odwołania od decyzji administracyjnych,
postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu
nienależnie pobranych świadczeń, wnioski o
przyznanie prawa do zasiłku na zasadach
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Świadczenie usług EURES, zwolnienia grupowe,
rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy pracodawców o zamiarze
powierzenia wykonywania pracy
Obywatelowi Republiki Armenii, Republiki
Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawy,
Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, informacja
Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie
pracy cudzoziemcowi, organizacja targów pracy i
giełd pracy,
Obsługa pracodawców, zgłaszanie krajowych ofert
pracy,
Rejestracja, aktywizacja osób bezrobotnych i
poszukujących pracy, informacja o ofertach,
usługach i instrumentach rynku pracy,
Doradca zawodowy; poradnictwo zawodowe
grupowe i indywidualne, informacja zawodowa,
pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do
pracy,
Organizacja szkoleń osób bezrobotnych, pożyczki
szkoleniowe, przygotowanie zawodowe dorosłych,
staże, zwrot kosztów dojazdu, prace społecznie
użyteczne, finansowanie kosztów studiów
podyplomowych; finansowanie egzaminów
umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych
lub tytułów zawodowych, uzyskania licencji
niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
dodatki aktywizacyjne,
Organizacja prac interwencyjnych i robót
publicznych, refundacja kosztów opieki nad
dzieckiem do lat 7
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
Przyznawanie bezrobotnemu jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej,
informacja i wnioski,
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Informacje i wnioski dotyczące przyznawania
środków PFRON na podjęcie działalności
gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy,
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Dział Ewidencji i
Świadczeń
8

Programy i projekty krajowe i unijne.
Główny księgowy,
Obsługa finansowa Funduszu Pracy i innych
funduszy, obsługa budżetu,
Obsługa finansowa Funduszu Pracy, obsługa
kasowa,
Kadry i płace,
Sprawy organizacyjne i administracyjne,
zamówienia publiczne, obsługa Powiatowej Rady
Rynku Pracy,
Informatycy, statystyka i analizy rynku pracy,
Sekretariat,

Składnica akt i archiwum zakładowe,
Ewidencja i świadczenia, ubezpieczenia społeczne i
339
zdrowotne osób bezrobotnych,
333 Ewidencja i świadczenia, wydawanie zaświadczeń,
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących
pracy, ustalanie kapitału początkowego,
326
wydawanie zaświadczeń i druków dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy, dodatki
aktywizacyjne
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