Tarnów, dnia ........................

WNIOSEK
o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia
Na podstawie art. 42 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) wnioskuję o udzielenie pożyczki na sfinansowanie
kosztów szkolenia ....................................... ............................................................................................
(nazwa szkolenia)

Część I (wypełnia osoba zarejestrowana):
1. Nazwisko ………………………………..

Imię ………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………..
3. Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………
4. Nr PESEL ……………………………………………………………………………………
/w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość/

5. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………..
6. Nazwa i rok ukończenia szkoły ……………………………………………………………...
7. Zawód wyuczony …………………………………………………………………………….
8. Nr telefonu (e-mail) ………………………………………………………………………….
9. Wnioskowana kwota pożyczki ........................................................................................... zł
słownie …………………………………………………………………………………………
10. Kalkulacja wydatków wnioskodawcy związanych z podjęciem szkolenia
Rodzaj wydatku

Kwota w zł.

Należność dla jednostki szkolącej
Koszt ewentualnych badań lekarskich
Koszt ewentualnych licencji,
uprawnień, egzaminów państwowych
Inne (wymienić jakie)

RAZEM
11. Nazwa szkolenia ……………………………………………………………………………
12. Termin szkolenia (data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia) ……………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

13. Nazwa i adres instytucji szkoleniowej ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
14. UZASADNIENIE potrzeby udzielenia tej formy pomocy
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

Uwaga!
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie podpisana z wnioskodawcą umowa na
udzielenie pożyczki szkoleniowej.

DANE DOTYCZĄCE SPŁATY POŻYCZKI
1. Ilość rat ........................ wysokość miesięcznych rat

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

2. Forma zabezpieczenia – poręczenie następujących osób:
a/ imię i nazwisko ……………………………………………………………………...……………………………………………
adres zamieszkania

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

seria i nr dowodu osobistego

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

PESEL ……………….......................................................................................................................…………………………………….
nazwa i adres zakładu pracy ………………….........……………..……………………………..………………………
b/ imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania

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

seria i nr dowodu osobistego

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

nazwa i adres zakładu pracy ………………………………………..……………………………..………………………
PESEL

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

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że:
• ciążą na mnie zobowiązania finansowe wynikające z zaciągniętych kredytów
TAK / NIE * w wysokości ................................... zł.
• Jestem poręczycielem kredytu TAK / NIE * w wysokości ............................... zł.
* - niepotrzebne skreślić

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 k.k. oświadczam, że dane
i oświadczenia zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

........................................
data złożenia wniosku

.........................................
podpis wnioskodawcy

1. zaświadczenia o dochodach poręczycieli
2. informacja wydana przez instytucję szkoleniową dot. szkolenia, czasu jego trwania,
kosztów oraz wymaganiach stawianych kandydatom i rodzaju nabytych umiejętności lub
uprawnień zawodowych po ukończeniu szkolenia.

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY
Dane współmałżonka:
Imię i Nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Seria i numer dowodu osobistego
………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres zakładu pracy
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie mojej/mojemu żonie/mężowi *) pożyczki na
sfinansowanie kosztów szkolenia w wysokości: …………………………….. zł. słownie:
…………………………………............................................................................................................................................................................................................

oraz dokonywania jej spłaty na warunkach określonych umową.
…………………………………………………………..
czytelny podpis współmałżonka

Część II (wypełnia pracownik Powiatowego Urzędu Pracy):
1. Data ostatniej rejestracji w PUP ………………………….. Nr ewidencyjny ……………….
2. Uprawnienia do zasiłku i przewidywana data kończąca te uprawnienia …………………….
…………………………………………………………………………………………………...
3. Nazwa i rok ukończenia szkoły ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
4. Zawód wyuczony ……………………………………………………………………………
5. Data i sposób rozwiązania ostatniej umowy o pracę, staż pracy …………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
6. Dotychczasowy udział w szkoleniach organizowanych przez urząd pracy (nazwa i rok
ukończenia) ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….......
7. Uwagi: ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………..
/data, pieczęć i podpis/

8. Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie*.
……………………………………..
/data, pieczęć i podpis specjalisty ds. rozwoju zawodowego/
*niepotrzebne skreślić

