POWIATOWY URZĄD PRACY
W TURKU

Turek, dnia ……………...…..………

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE
W RAMACH TRÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ
CZ. I. WYPEŁNIA KANDYDAT NA SZKOLENIE
1. Nazwisko .............................................................................. Imię ........................................................................
2. Data i miejsce urodzenia………………………...................................................................................................
PESEL...……….………...…………………..……………………………………………………………………....
(w przypadku cudzoziemca nr dokumentu stwierdzającego tożsamość)

3. Adres zamieszkania:
..……..………………………………….………………………………………………….…………...……………
………………………………………………………………………………..……………………………………...
Tel. ……………..………………………………………………………...………….………………………………
4. Poziom wykształcenia: ……………...……………………...……………………………………………………
5. Zawód:
- wyuczony:……….……………………………………………………………………………………………..
- wykonywany najdłużej: ………………………………………………………………………….……………
- wykonywany ostatnio: …………………………………………………………………………….…………..
6. Posiadane uprawnienia: ………………………..…………………………………………...……………………
………………………………………….…………………………………………………..……………………......
………………………………………….……………………………………………………………..…………......
7. Nazwa kierunku szkolenia, którym zainteresowany jest kandydat :
……….……………………………............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

…………………………………………...
(podpis kandydata na szkolenie)

CZ. II. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż uczestniczyłem/nie uczestniczyłem* w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na
podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat.
Jeśli tak proszę wskazać:
1. Urząd pracy, który wydał skierowanie…………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..……………………………..…………………….
2. Nazwa szkolenia ………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………….............................................................................................

…………………………………………...
(podpis kandydata na szkolenie)

* Niepotrzebne skreślić

PUP/2015/18

Cz. III. WYPEŁNIA POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU
1.

Opinia doradcy klienta

a) Indywidualny Plan Działania
………………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………...…………
b) Profil pomocy
……………………………………………………………………………………………………..…….………
c) Kandydat ubiega się o skierowanie na szkolenie z powodu:

wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

d) Cel szkolenia:
- uzyskanie kwalifikacji , przekwalifikowanie, doskonalenie zawodowe, zdobycie nowych uprawnień
niezbędnych do pracy w danym zawodzie lub na stanowisku, nabycie nowych umiejętności, nauka
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
…………………………….………………………………………………………….….…………………
…………………..……………………….……….……...…………………..…….….……………………
e) Dodatkowe informacje i uwagi doradcy klienta:
...............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………..…………………………………………….………
……………………………………………………………………………………...……………………………

..................................

..........................................................
(pieczątka i podpis)

( data )

2.

Ocena formalna i merytoryczna karty kandydata na szkolenie w ramach trójstronnej umowy
szkoleniowej:

a) Skierowanie na szkolenie:
- z inicjatywy kandydata na jego wniosek
- z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy *
b) Poniesiony koszt dotychczasowych szkoleń przekroczył/nie przekroczył* dziesięciokrotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat zgodnie z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149).
Poniesiony koszt dotychczasowych szkoleń w danym roku przekroczy/nie przekroczy* 300 % przeciętnego
wynagrodzenia zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy.

Kandydat zakwalifikowany*/ Kandydat niezakwalifikowany

*

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

..................................
( data )

* Niepotrzebne skreślić

................................................................
(pieczątka i podpis pracownika merytorycznego PUP)

PUP/2015/18

