POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8B, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02, www.ilawa.praca.gov.pl, urzad@pup.ilawa.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIA
organizowane w ramach rezerwy Funduszu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie informuje, że dla osób bezrobotnych zarejestrowanych
z II profilem pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie powracających z zagranicy,
którzy spełnią łącznie poniżej wymienione warunki:
- pracowały lub prowadziły działalność gospodarczą za granicą,
- okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub okres prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce po aktywności zawodowej za granicą nie przekracza 12 miesięcy,
od dnia 26.04.2019 r. przyjmowane będą wnioski:
1) o sfinansowanie kosztów szkolenia / egzaminu / licencji wskazanego/-j przez
osobę bezrobotną do kwoty 4 500,00 zł.
Szkolenia indywidualne będą realizowane na wniosek bezrobotnego, który będzie
rozpatrywany według kryteriów oceny wniosków dostępnych razem z pozostałymi
dokumentami na stronie internetowej urzędu (www.ilawa.praca.gov.pl).
2) o

sfinansowanie

kosztów

szkoleń

na

podstawie

trójstronnych

umów

szkoleniowych do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia (na dzień
umieszczenia niniejszego ogłoszenia jest to kwota w wysokości 14 591,22 zł).
Szkolenia będą realizowane na wniosek pracodawcy, który zobowiązany jest
zatrudnić osobę/y po szkoleniu, w ramach umowy o pracę na okres co najmniej
6 miesięcy (w przypadku kosztów szkoleń nieprzekraczających 5 000,00 zł) lub
12 miesięcy (w przypadku szkoleń powyżej 5 000,00 zł) w pełnym wymiarze czasu
pracy, na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia.
Pracodawca zainteresowany realizacją szkolenia na podstawie trójstronnej umowy
szkoleniowej musi mieć siedzibę lub prowadzić działalność na terenie powiatu
iławskiego.
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Finansowanie kosztów szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi
pomoc de minimis dla pracodawcy.
Trójstronna umowa szkoleniowa nie może być zawarta, jeżeli pracodawca:


w okresie 12 miesięcy od daty złożenia niniejszego wniosku, zatrudniał danego
bezrobotnego, z wyłączeniem okresu pracy nieprzekraczającego 2 miesiące,
wykonywanej na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym umowy agencyjnej,
umowy zlecenie, umowy o dzieło albo świadczenia pracy w okresie członkostwa
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni
usług rolniczych;



jest

członkiem

najbliższej

rodziny

bezrobotnego

ubiegającego

się

o sfinansowanie szkolenia, tzn. pozostaje w relacji mąż-żona, żona-mąż, rodzicedzieci, dzieci-rodzice;
Uczestnicy szkoleń otrzymają stypendium oraz ewentualny zwrot kosztów dojazdu lub/i
zakwaterowania i wyżywienia.
Szczegółowe zasady realizacji szkoleń określa Regulamin szkoleń i innych form podnoszenia
kwalifikacji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Iławie oraz pozostałych uprawnionych osób.

Uwaga:
Od obecnego naboru istnieje także możliwość składania wniosków elektronicznie, wchodząc
na stronę: www.praca.gov.pl, poprzez zakładkę Usługi elektroniczne urzędów pracy – Inne
pismo do urzędu. Wypełniony elektronicznie wniosek lub jego skan należy dodać w formie
załącznika.

Złożenie

wniosku

wymaga

podpisania

go

kwalifikowanym

elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

podpisem
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Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy blok nr I pok. 6
i w filiach Urzędu oraz pod numerem telefonu 89/ 649-55-02
wew. 260 – Ewelina Wolf-Kitkowska,
wew. 261 – Anna Kazała.
Iława, 26.04.2019 r.

