
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW: 

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, że w chwili obecnej posiada wolne 
środki na szkolenia indywidualne dla osób do 30 roku życia w ramach Programu 
Operacyjnego WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ.    

Informacja o  szkoleniach.

1.Wybrane szkolenie realizowane jest na wniosek osoby bezrobotnej, pod 
warunkiem, że uzasadni jego celowość, np. dołączając do wniosku oświadczenie od 
pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po szkoleniu. 

2.Szkolenie musi zakończyć się egzaminem, potwierdzającym uzyskanie uprawnień 
przeprowadzanym przez instytucję zewnętrzną, jak to ma miejsce w przypadku 
szkoleń z zakresu: 

- prawo jazdy kat C lub D, 

- kierowca wózków jezdniowych z egzaminem UDT, 

- operator suwnicy, 

- operator maszyn budowlanych (koparka, ładowarka koparko – ładowarka). 

PRACODAWCO – jeżeli przeprowadziłeś wstępną rekrutację kandydatów do pracy 

i zamierzasz zatrudnić osobę bezrobotną do 30 roku życia zarejestrowaną w 
Urzędzie Pracy, pod warunkiem uzyskania przez nią konkretnych uprawnień wypełnij 
druk oświadczenia i przekaż osobie bezrobotnej. 

Osoba bezrobotna zgłasza się z oświadczeniem od pracodawcy do Urzędu Pracy w 
Legnicy – Referat Szkoleń pok. 6 ul. Gen. Andersa 2 w Legnicy telefon 76/722-52-17 
i na miejscu wypełnia wniosek o skierowanie na wskazane szkolenie. 

Do pobrania : 

Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia  osoby uprawnionej po 
zakończeniu szkolenia



OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA OSOBY 
UPRAWNIONEJ PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA 

1. Pełna nazwa pracodawcy

…………………………………………………………….………….………………………..
………………………………………………………………………………………………… 

2. Pełny adres, telefon, e-mail

…………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………

REGON ……………………….… NIP.................................................................... 
PKD…………….. ……………………………………………………………………….. 

3. Osoba reprezentująca pracodawcę /imię, nazwisko, stanowisko/: 

…………………………………………………………………….………..……………..…… 

4. Rodzaj prowadzonej działalności: 
…………………………………………………………………………..… …………………...

Przedstawiając powyższą informację oświadczam, że zamierzam zatrudnić na 
podstawie umowy o pracę na okres ………………………………………………….. 

Pana/ią……………………………………………………………………………………….…

/imię, nazwisko i PESEL osoby przewidzianej do zatrudnienia/ 

niezwłocznie po ukończeniu szkolenia: 

………………………………..............................………………………………….
……................................................................................................................................
............... 

/nazwa szkolenia/ 

na stanowisku: …………………………………..…………..........................................
……...…..………… 

/nazwa stanowiska/ 

Zobowiązuję się do przekazania do Urzędu kserokopii umowy o pracę w terminie 7 
dni od jej zawarcia. 

Przyjmuję do wiadomości, że deklarowane zatrudnienie po zakończonym szkoleniu, 
a także niewywiązanie się z deklaracji zatrudnienia jest elementem oceny 



składanych wniosków dotyczących aktywizacji bezrobotnych współfinansowanych ze 
środków publicznych. 

…..……………………………………. 

(podpis pracodawcy - pieczęć imienna) 

Uwaga: 

Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne, ustalone na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów .


