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Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów,
woj. śląskie
NIP: 627-22-73-206
REGON:276718870
Adres PEF: NIP 6272273206
centrala telefoniczna: +48 32 34 97 101
faks: +48 32 34 97 100
e-mail: kach@praca.gov.pl
adres skrytki ePUAP: /PUP_Chorzow/SkrytkaESP
Przyjęcia interesantów:
W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji elektronicznej lub prerejestracji od dnia 4 maja br.
rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się w siedzibie Urzędu, po uprzednim
telefonicznym umówieniu terminu oraz pobraniu karty rejestracyjnej wraz z oświadczeniem, informacją
dla osób rejestrujących się i informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
- od poniedziałku do środy w godz. od 7,30 do 14,00
- w czwartek w godz. od 7,30 do 16,00
- w piątek w godz. od 7,30 do 13,00
Godziny pracy Urzędu:
- od poniedziałku do środy w godz. od 7,00 do 15,00
- w czwartek w godz. od 7,00 do 16,30
- w piątek w godz. od 7,00 do 13,30
CENTRALA TELEFONICZNA
tel. 032 34 97 101
Dofinansowania „tarcza antykryzysowa" wybierz 1:
Dotacje i pożyczki 5 tysięcy - wybierz 1
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników - wybierz 2
Dofinansowanie do samozatrudnienia - wybierz 3
Gdy chcesz powrócić do głównego menu- wybierz 0
Rejestracja wybierz 2:
Informacja w sprawie rejestracji - wybierz 1
Umawianie rejestracji osobistej - wybierz 2
Gdy chcesz powrócić do głównego menu - wybierz 0
Termin wizyty u doradcy klienta, potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy, wybierz 3:
Nazwisko na literę: B,D,A,C,Ć,F H,J,K,I,N,O,R,Z,Ź,Ż,V,W – wybierz 1
Nazwisko na literę: L,Ł,Ś,T,G,M,S,P,U – wybierz 2
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Gdy chcesz powrócić do głównego menu- wybierz 0
Formy wsparcia zatrudnienia wybierz 4:
Doposażenia stanowisk pracy, dotacje, PFRON – wybierz 1
Staże dla osób bezrobotnych, prace interwencyjne, dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników po 50 roku życia – wybierz 2
Gdy chcesz powrócić do głównego menu- wybierz 0
Faks - wybierz 5
Sekretariat - wybierz 6
formularz kontaktowy

Dojazd samochodem
Wyświetl większą mapę

Dojazd komunikacją publiczną
PUP Chorzów zlokalizowany jest przy ulicy Opolskiej 19.
plan linii komunikacyjnych KZK GOP - http://ww2.kzkgop.pl/index_.php?kafelx=2&kafely=2
rozkład jazdy KZK GOP - http://rozklady.kzkgop.pl/index.php
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