
BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 

W tym celu należy: 

- Zgłosić się do działu szkoleń Urzędu Pracy 

- złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne 

- wskazać Centrum Kształcenia Prestige w Zielonej Górze jako  instytucji szkoleniowa posiadającą 

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy pod 

numerem 2.08/00025/2010 

W ramach współpracy z Urzędem Pracy proponujemy Państwu: 

- Zawodowe kursy kosmetyczne 

- Zawodowe kursy stylizacji paznokci 

- Kursy wizażu i stylizacji 

- Kursy podologiczne 

- i wiele innych 

Zapraszamy do zapoznania z ofertą szkoleń na ck-prestige.pl 

Centrum Kształcenia Prestige 

ul. Zamenhofa 1 

65-186 Zielona Góra 

Tel. 664-855-650 

sekretariatprestige@o2.pl 

 

Finansowanie szkolenia, kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych 

oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, pożyczki na 

pokrycie kosztów szkolenia oraz studiów podyplomowych przysługuje: 

a) osobie zarejestrowanej jako osoba bezrobotna; 

b) osobie zarejestrowanej jako osoba poszukująca pracy 

c) pracownikowi oraz osobie wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą 

w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanej pomocą w rozwoju zawodowym, po 

zarejestrowaniu się w urzędzie jako poszukujący pracy; 

d) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą 

skorzystać osoby niepełnosprawne niepozostające w zatrudnieniu zarejestrowane w 

urzędzie jako poszukujące pracy. 
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Rodzaje szkoleń dofinansowanych z Urzędu Pracy: 

-  szkolenie indywidualne 

- szkolenie w ramach bonu szkoleniowego 

- szkolenie grupowe 

- studia podyplomowe 

Zasady rozpatrywania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne: 

a) wnioskodawca składa wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne na właściwym 

formularzu (wzory określa załącznik nr 1 do Regulaminu). Formularz wniosku dostępny jest u 

specjalisty ds. rozwoju zawodowego w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej 

www.pup.zgora.pl; 

b) wniosek o szkolenie indywidualne musi być wypełniony zgodnie z przedłożonymi 

dokumentami przy ostatniej rejestracji.  

c) wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić celowość szkolenia poprzez: 

- uzasadnienie własne w odniesieniu do swojej indywidualnej sytuacji na rynku pracy(zawierające 

m.in.: opis aktualnego wykształcenia, doświadczenia oraz zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy 

na kwalifikacje uzyskane po odbyciu szkolenia). Z uzasadnienia powinno wynikać, że ukończenie 

wnioskowanego szkolenia jest celowe, zwiększa szanse na zatrudnienie oraz przyczyni się do rozwoju 

zawodowego wnioskodawcy; lub 

- deklarację pracodawcy o zamiarze zatrudnienia wnioskodawcy po ukończeniu szkolenia;  

- oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej po ukończeniu 

szkolenia wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia, w terminie do 3 miesięcy od ukończenia 

szkolenia. 

d) wnioskodawca może załączyć do wniosku informację o wybranej przez siebie instytucji 

szkoleniowej posiadającej możliwość przeszkolenia w ramach szkolenia indywidualnego. 

Wybrana instytucja szkoleniowa musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 

szkoleniowej; 

Więcej informacji: 

http://www.pup.zgora.pl/files/regulamin_szkolenia_egzaminy_pozyczki_szkoleniowe_studia

_podyplomowe_092014.pdf 

Wniosek  o szkolenie indywidualne znajdziecie Państwo pod linkiem: 

http://www.pup.zgora.pl/files/wniosek_-_szkolenie_indywidualne_2015.doc 
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