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Wyrejestrowania z Urzędu można dokonać poprzez:
Przesłanie drogą elektroniczną skanu zawartej umowy lub oświadczenia (do pobrania w załączniku
pod komunikatem) zawierającego dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz
własnoręczny podpis; adres e-mail: pokr@praca.gov.pl
Poprzez elektroniczny urząd podawczy – dla osób posiadających podpis elektroniczny lub profil ePUAP. W tym przypadku należy przesłać oświadczenie zawierające dane identyfikacyjne, datę i
powód wyrejestrowania.
Jeżeli nie masz możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną:
Wykonaj kserokopię zawartej umowy, wypełnij oświadczenie (do pobrania w załączniku pod
komunikatem) zawierające dane identyfikacyjne, datę i powód wyrejestrowania oraz własnoręczny
podpis - wrzuć przygotowane dokumenty, w kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu
do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie.
Decyzję i dokumenty otrzymasz pocztą.
Wizyty wcześniej zaplanowane w Urzędzie Pracy
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które mają wyznaczony termin wizyty w urzędzie pracy, nie
stawiają się w Urzędzie osobiście, ale zobowiązane są do kontaktu telefonicznego lub mailowego ze
swoim doradcą klienta w celu potwierdzenia gotowości do pracy i ustalenia kolejnego terminu kontaktu.
Telefony kontaktowe PUP w Krotoszynie:
62 725-36-84, 62 725 44 56,
infolinia 800 200 929,
e-mail: pokr@praca.gov.pl
Jednocześnie zachęcamy do korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Krotoszynie, wykorzystując usługi elektroniczne przez Internet m.in.:
przy użyciu profilu zaufanego,
poprzez platformę e-PUAP.

CUDZOZIEMCY
W sprawach pilnych, związanych z oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi celem uzyskania
przez pracodawcę wpisu do ewidencji oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy, oraz wniosków w
sprawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (inaczej: zezwolenie typu S ), uzyskania informacji
Starosty, można się kontaktować:
drogą elektroniczną,
za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska),
osobiście – skrzynka podawcza w siedzibie PUP
Adres do korespondencji:
Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn

https://krotoszyn.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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Pracodawco! Wnioski elektroniczne można nadać także nie wychodząc z domu/biura przez portal www.
praca.gov.pl informacja telefoniczna i e-mailowa dotycząca spraw cudzoziemców obsługiwana będzie od
poniedziałku do piątku w godzinach: 800 – 1400
numery tel. do kontaktu: 62 725-13-82, 62 721-35-16
lub centrala 62 725 36 84
email: pokr@praca.gov.pl

OFERTY PRACY, WNIOSKI I INNE DOKUMENTY
Przyjmowane będą:
drogą elektroniczną,
za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska),
osobiście – skrzynka podawcza w siedzibie PUP
numery tel. do kontaktu: 62 725 13 81, 62 725 13 85, 62 725 13 86
lub centrala 62 725 36 84
email: pokr@praca.gov.pl

Proszę dzwonić

SKRZYNIA PODAWCZA – WEJŚCIE BOCZNE

https://krotoszyn.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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