POWIATOWY
URZĄD PRACY
w OPOCZNIE
SZKOLENIA, KOSZTY EGZAMINÓW LUB
LICENCJI, POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE
KOSZTÓW SZKOLENIA ORAZ STUDIA
PODYPLOMOWE
SZKOLENIA
Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia
bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych
kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w szczególności
w przypadku:
braku kwalifikacji zawodowych,
konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas
wykonywanym zawodzie,
braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie,
jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej
z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego
wynagrodzenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy.
Bezrobotnemu w okresie odbywania
szkolenia, na które został skierowany
przez starostę przysługuje stypendium
w wysokości 120 % zasiłku dla
bezrobotnych, pod warunkiem że
liczba godzin szkolenia wynosi co
najmniej 150 godzin miesięcznie.
Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania
i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza
miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją
szkoleniową.

ul. Armii Krajowej 2a, 26-300 Opoczno
tel./fax (44) 736-14-45 do 48
e-mail: loop@praca.gov.pl
www.pupopoczno.pl

Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu,
całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego,
kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.
Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana
do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną
nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Starosta na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu
Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów
umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty
uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA
Starosta może na wniosek bezrobotnego udzielić pożyczki na sfinansowanie
kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia
podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

STUDIA PODYPLOMOWE
Starosta na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty
studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości
100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota
wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE
Powiatowy Urząd Pracy może organizować szkolenie bezrobotnych na
podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy:
urzędem, pracodawcą i instytucją szkoleniową.
Szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej realizowane jest
na pisemny wniosek pracodawcy zainteresowanego szkoleniem dostosowanym do jego potrzeb. Do wniosku pracodawca dołącza w szczególności
zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na
okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po
zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony.
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