KRYTERIA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA
SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE W POWIATOWYM
URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE
§1
Kwalifikowanie kandydatów na szkolenia i organizacja szkoleń dla osób uprawnionych
odbywa się na podstawie:
 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.);
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.667).
§2
1. Szkolenia organizowane przez powiatowy urząd pracy mają na celu podniesienie
kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
i realizowane są w celu zwiększenia szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej osób uprawnionych, 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.
2. Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość,
orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność
związkową.
3. Udział osoby uprawnionej w szkoleniu organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy
w Rzeszowie musi zostać poprzedzony ustaleniem profilu pomocy i wynikać z założeń
Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla danej osoby uprawnionej.
§3
Szkolenia grupowe
1. Organizacja szkoleń w trybie grupowym odbywa się zgodnie z określonym planem
szkoleń zatwierdzonym przez Powiatową Radę Rynku Pracy.
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2. Ze szkoleń grupowych skorzystać może osoba bezrobotna, która posiada II profil pomocy
(I profil pomocy tylko w uzasadnionych przypadkach).
3. Przy dokonywaniu naboru na szkolenia grupowe osoba bezrobotna musi spełniać wymogi
kwalifikacyjne wynikające ze specyfiki danego szkolenia, określone w planie szkoleń.
W przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego weryfikacji poddane zostaną kryteria dostępu do
projektu zawarte we wniosku o dofinansowanie.
4. Ogłoszenie o rekrutacji kandydatów na poszczególne szkolenia jest zamieszczane na
tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej urzędu www.pup.rzeszow.pl.
5. Rekrutacja kandydatów na poszczególne szkolenia odbywa się w terminie określonym
w ogłoszeniu.
6. Osoby zainteresowane zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniu składając u doradcy
klienta „Zgłoszenie na szkolenie grupowe” (załącznik nr 1).
7. Rekrutacja na szkolenie zostanie zamknięta w sytuacji, gdy upłynie termin składania
zgłoszeń lub ilość złożonych zgłoszeń trzykrotnie przekroczy ilość miejsc na szkoleniu,
określoną w planie szkoleń grupowych.
8. Zgłoszenia na szkolenia grupowe zostaną poddane ocenie punktowej według kryteriów
zamieszczonych w „Zgłoszeniu na szkolenie grupowe”.
9. Przy doborze kandydatów na poszczególne szkolenia grupowe brane będą pod uwagę
następujące kryteria:
1) opinia doradcy klienta w tym: ustalony profil pomocy, ustalenia IPD;
2) spełnianie wymagań kwalifikacyjnych określonych w planie szkoleń grupowych.
Zgłoszenia osób niespełniających w/w wymagań nie podlegają dalszej weryfikacji;
3) umiejętności o znaczeniu zawodowym, odnoszące się do tematu szkolenia;
4) zasadność kierowania na szkolenie (brak kwalifikacji zawodowych, konieczności
zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utrata zdolności do wykonywania pracy
w dotychczas wykonywanym zawodzie);
5) szczególna sytuacja osoby bezrobotnej związanej z rynkiem pracy, preferowane będą
osoby:
 bezrobotni do 30 roku życia;
 długotrwale bezrobotni;
 bezrobotni powyżej 50 roku życia;
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 bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej;
 bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej
jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
 bezrobotni niepełnosprawni;
6) dotychczasowy udział w szkoleniach, pierwszeństwo w kierowaniu na szkolenia będą
miały osoby, które dotychczas nie korzystały ze szkoleń finansowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie;
7) przedstawienie pisemnej deklaracji pracodawcy o możliwości zatrudnienia lub
powierzenia wykonywania innej pracy zarobkowej (załącznik nr 3);
8) opinia doradcy zawodowego w przypadku szkoleń wymagających określenia
predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia;
9) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku związanym
z kierunkiem szkolenia.
10.Kwalifikacja na dane szkolenie grupowe dokonywana będzie spośród złożonych zgłoszeń
na szkolenie grupowe osób uprawnionych poprzez ocenę spełniania powyższych
kryteriów.
11.Na szkolenie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą ilość punktów.
12.W sytuacji uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jednego kandydata na
szkolenie, rozstrzygającym kryterium będzie czas pozostawania w rejestrze osób
bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
13.Specjalista ds. rozwoju zawodowego spośród osób, które uzyskały największą liczbę
punktów sporządza listę podstawową osób zakwalifikowanych na dane szkolenie.
14.Nie dopuszcza się możliwości skierowania na więcej niż jedno szkolenie grupowe
w ciągu roku kalendarzowego.
15.Odstępstwo od powyższych kryteriów będzie możliwe w wyjątkowych i szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
16.O wyniku rekrutacji powiadamiane będą (telefonicznie lub pisemnie, w tym e-mail) tylko
osoby zakwalifikowane na szkolenie.
Ponadto osoby zakwalifikowane na szkolenie będą zapraszane po odbiór skierowania na
badania lekarskie lub po odbiór skierowania na szkolenie.
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§4
Szkolenia realizowane na wniosek osoby uprawnionej
1. O skierowanie na szkolenie realizowane na wniosek osoby uprawnionej może starać się
osoba, dla której ustalono II profil pomocy.
Dopuszcza się możliwość starania o skierowanie na szkolenie wskazane przez
bezrobotnego, dla którego ustalono I profil pomocy tylko jeżeli jest zbieżne tematycznie
ze szkoleniem grupowym oferowanym przez tutejszy Urząd.
2. Na szkolenie wskazane przez osobę może zostać skierowana osoba, dla której brak jest
aktualnych ofert pracy zgodnych z posiadanymi udokumentowanymi kwalifikacjami
i aktualnymi uprawnieniami. W dniu złożenia wniosku doradca klienta sprawdza
dostępność ofert odpowiedniej pracy dla osoby starającej się o szkolenie.
3. Ze szkoleń realizowanych na wniosek osoby uprawnionej może korzystać osoba
bezrobotna, która:
1) złoży wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną na
aktualnym formularzu obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie
(załącznik nr 2);
2) uprawdopodobni, że ukończenie wskazanego szkolenia zapewni uzyskanie
odpowiedniego zatrudnienia poprzez:
 złożenie oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby lub
powierzenia jej innej pracy zarobkowej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu po
ukończeniu szkolenia lub,
 złożenie oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
(załącznik nr 4),
 uzasadnienie własne dotyczące celowości skierowania na wskazane szkolenie.
4. Na szkolenie wskazane przez osobę może zostać skierowana osoba, która uzyska
pozytywną opinię doradcy klienta.
5. Wnioski złożone w 2018 roku przez osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat
kalendarzowych korzystały ze szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Rzeszowie będą rozpatrzone negatywnie.
6. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów szkoleń wskazanych przez osobę bezrobotną
oraz inne osoby uprawnione wynosi 4 000,00 zł.
7.W ramach szkoleń wskazanych przez osobę uprawnioną wyklucza się realizację:
- szkoleń językowych,
- szkoleń z zakresu prawa jazdy,
- szkoleń online.
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8. Finansowanie kosztów szkoleń realizowanych na wniosek osoby uprawnionej jest
świadczeniem fakultatywnym i jest możliwe w przypadku posiadania przez Powiatowy
Urząd Pracy w Rzeszowie środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy
wsparcia w danym roku kalendarzowym.

§5
Informacje dodatkowe
Nie zostaną zakwalifikowane na szkolenie:
● osoby, które odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie
użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz osoby, które nie podjęły lub
przerwały z własnej winy szkolenie lub inną formę pomocy oferowaną przez Powiatowy
Urząd Pracy w Rzeszowie w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia zgłoszenia
na szkolenie grupowe / wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę
uprawnioną;
● osoby posiadające nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec Funduszu Pracy;
● osoby ubiegające się o skierowanie na szkolenie w zawodzie wyuczonym bądź
w zawodzie, w którym kontynuują naukę;
● osoby bezrobotne, które w okresie 6-ciu miesięcy przed dniem rejestracji były
zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową (np. umowa zlecenie, umowa
o dzieło) u danego pracodawcy, który zobowiązał się zatrudnić bezrobotnego po
ukończeniu szkolenia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może odstąpić od w/w wymogu.

Załączniki:
1.Zgłoszenie na szkolenie grupowe
2.Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną
3.Oświadczenie pracodawcy
4. Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

Rzeszów ……..2018 r.
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