Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu
zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy
do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne
finansowane ze środków Funduszu Pracy
I.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
(t .j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. roku w sprawie szczegółowych warunków
realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 667).

II.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Od 22.02.2021 r. – do wyczerpania środków finansowych w ramach ustalonego limitu
na rok 2021
30

30

(w godzinach: 7 – 15 ).
Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

III.

WYMAGANE DOKUMENTY:
„Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne” wraz z załącznikami.

IV.

MIEJSCE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu (pokój nr 10) lub stanowisko
zamiejscowe w Nowem (dla osób bezrobotnych z gmin: Warlubie i Nowe).

V.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Wymagane jest dołączenie do wniosku DEKLARACJI ZATRUDNIENIA (na druku
urzędowym).
2. Osobie w okresie odbywania szkolenia przysługuje:
a) stypendium szkoleniowe w wysokości 120 % zasiłku (1440,00 zł) pod warunkiem,
że liczba godzin wynosi co najmniej 150 h miesięcznie. W przypadku niższego
miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium zostanie ustalona
proporcjonalnie.
b) zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia
i z powrotem w przypadku organizacji szkolenia w innej miejscowości niż miejsce
zamieszkania. Zwrot kosztów przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony
wniosek (zgodnie z regulaminem).
c) finansowanie

kosztów

badań

lekarskich stwierdzających

brak

przeciwwskazań

zdrowotnych do udziału we wnioskowanym szkoleniu.
3. W

sytuacji

organizacji

szkolenia

poza

miejscem

zamieszkania

osoba

bezrobotna/poszukująca pracy skierowana na szkolenie może zostać zakwaterowana
w miejscu odbywania szkolenia.
4. Urząd dokonuje wyboru instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie zgodnie z § 69 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. roku w sprawie
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz. U. 2014 r. poz. 667).

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 195 a
pokój 110, tel.: 52 33-32-277;
lub na stronie: http://swiecie.praca.gov.pl
Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany warunków naboru na każdym etapie jego trwania.

Zapraszamy do współpracy
(-)
Karolina Kasica
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu

