……………………………………………

……………………..……………………..

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

……………………………………………..
(PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość1)

……………………………………………..
(adres zamieszkania)

……………………………………………..
Powiatowy Urząd Pracy
w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
ul. Zawadzkiego 11
82-440 Dzierzgoń
WNIOSEK
o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego
(w związku z art. 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz § 67 ust. 1 i § 79
ust. 1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji trybu i sposobów
prowadzenia usług rynku pracy)

Proszę o skierowanie mnie i sfinansowanie kosztów szkolenia pn. ……………………………………………......
.....................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że po ukończeniu szkolenia podejmę staż, zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, działalność
gospodarczą w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia, z tym, że w przypadku szkolenia, którego
celem jest uzyskanie uprawnień, zatrudnienie nastąpi nie później, niż w ciągu 3 dni od dnia uzyskania
dokumentu potwierdzającego uzyskanie uprawnień. W przypadku nie ukończenia szkolenia z wynikiem
pozytywnym, bądź nie uzyskania uprawnień przez osobę bezrobotną, zatrudnienie nastąpi na okres co najmniej
90 dni w terminie 30 dni od daty ukończenia szkolenia.
Zatrudnienie nastąpi w firmie:…………………………………………………………….……...........................…
Czy wnioskodawca jest cudzoziemcem? (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 TAK /  NIE
W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę podać nr dokumentu stwierdzającego tożsamość: ………………....
Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 NIE uczestniczyłam/em w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania
Urzędu Pracy w okresie ostatnich trzech lat.
 TAK, uczestniczyłam/em w szkoleniu na podstawie skierowania z Urzędu Pracy; należy wskazać Urząd
Pracy, który wydał skierowanie oraz określić rodzaj szkolenia:

Oświadczam, że informacje podane przeze mnie we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe. Zostałam/em
poinformowany o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją programu
w ramach którego finansowane jest szkolenie. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu
i poprawianiu moich danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).
W załączeniu przedkładam:
1. Kartę kandydata na szkolenie,

……………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

1

W przypadku cudzoziemca

INFORMACJE O WYBRANYM SZKOLENIU2
(proponowana instytucja szkoleniowa nie jest wiążąca dla Urzędu Pracy)
1.

Nazwa szkolenia: ……………………………………………………………….............…………………......

2.

Termin szkolenia …………………………………………………………….......................………………….

3.

Nazwa i adres instytucji szkoleniowej: ……………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………....

4.

Koszt szkolenia: …………………………………………………………………………….………………....

5.

Inne

informacje

o

wskazanym

szkoleniu,

które

wnioskodawca

uznaje

za

istotne:

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...…………………………………….…

2

można je podać, nie są jednak wymagane

