Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

AKTUALNOŚCI
01 grudnia 2017

Nowa strona internetowa PUP Gniezno
Uprzejmie informujemy, że w związku z integracją stron Urzędów Pracy w ramach wortalu PSZ nowa strona Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie z dniem
5.12.2017r. będzie dostępna pod adresem http://gniezno.praca.gov.pl
29 listopada 2017

1 grudnia br. WKU z Konina w Powiatowym Urzędzie Pracy
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień z Konina
21 listopada 2017

Nabór wniosków z rezerwy KFS od 23-27.11.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie informuje, że w terminie od 23.11.2017r. do 27.11.2017r. będzie prowadził nabór wniosków
pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
13 listopada 2017

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendium
Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia wypłacone na podstawie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucji rynku pracy w okresie od stycznia 2016r. do 31 grudnia 2019r. zostały zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych.
06 października 2017

Nabór wniosków z rezerwy KFS
od 16.10.2017 do 20.10.2017 PUP będzie prowadził nabór
12 września 2017

15.09.2017 WKU w Powiatowym Urzędzie Pracy
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień z Konina w dniu 15 września w
godzinach od 9.00 – 11.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie pokój 8 na parterze. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje
na temat: kontraktowej zawodowej służby wojskowej, innych ochotniczych form służby wojskowej. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne
materiały informacyjne.
31 sierpnia 2017

Nowe wzory wniosków PD U1 i PD U2
Nowe wzory wniosków
31 sierpnia 2017

Spotkanie z niemieckim doradcą EURES
Spotkanie z niemieckim doradca EURES
31 sierpnia 2017

Od 1.01.2018 zmiana ustawy
od 1.01.2018 wejdzie w życie ustawa
11 sierpnia 2017

Nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z KFS
W dniach od 21.08 do 23.08.2017 PUP w Gnieźnie będzie prowadził nabór
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