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INFORMACJA
o możliwości składania kart kandydata na
szkolenie grupowe (art. 40 ust. 1 ustawy)
(IV nabór - RPO)
Informujemy, iż w okresie od dnia 11 września 2019r. do 20 września 2019r.
przyjmowane będą „Karty kandydata na szkolenie grupowe" na szkolenie:
• „Podstawy rachunkowości i księgowości"
O szkolenie mogą ubiegać się osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia
spełniające jedno z poniższych kryteriów tzn. są:
•
•

•
•
•
•

długotrwale bezrobotnymi (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres
ponad 12 m-cy) lub
o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie: podstawowym,
gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym lub średnim
ogólnokształcącym), lub
bezrobotnymi niepełnosprawnymi, lub
bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, lub
kobietami, lub
bezrobotnymi odchodzącymi z rolnictwa (rolnicy i członkowie ich rodzin
prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha
przeliczeniowych) i jednocześnie należącymi do jednej z w/w grup.

Kwalifikowanie osób na szkolenia grupowe nastąpi w oparciu o „Procedury wewnętrzne
określające zasady kierowania na szkolenia" obowiązujące w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Białej Podlaskiej (procedury, plan szkoleń grupowych na 2019 r. i wzór karty
kandydata na szkolenie grupowe dostępne są na stronie internetowej
bialapodlaska.praca.gov.pl oraz w siedzibach urzędu pracy w: Białej Podlaskiej,
Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu).
Szczegółowe informacje o zasadach kierowania na szkolenia dostępne są
na stronie internetowej bialapodlaska.praca.gov.pl oraz w siedzibach urzędu pracy: w
Białej Podlaskiej - tel. 83 341 65 83 / 84, Międzyrzecu Podlaskim tel. 83 341 66 31 i Terespolu - tel. 83 341 66 55.
Prawidłowo wypełnione karty można składać w:
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101 (Centrum Aktywizacji
Zawodowej, Sala Obsługi – stanowisko nr 4 i 5),
https://bialapodlaska.praca.gov.pl/nabory/?p_auth=MH8iwvWi&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusi...1/2
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- Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Czysta
25 (pokój nr 11) oraz
- Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Terespolu ul. Wojska Polskiego
104 (pokój nr 12) lub
- przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu do urzędu).
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