Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
Centrum Aktywizacji Zawodowej
06-100 Pułtusk, ul. Nowy Rynek 3
www.pup.pultusk.pl

tel. 023 692 68 55

ANKIETA
BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCÓW NA ŚRODKI

Z KRAJOWEGO FUNDUSZ SZKOLENIOWEGO
Szanowni Państwo,
Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w celu zbadania potrzeb lokalnych pracodawców w zakresie działań
na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie
ankiety.

1. Nazwa i adres pracodawcy ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. Wielkość przedsiębiorstwa

□

mikroprzedsiębiorca

□

mały przedsiębiorca

□

średni przedsiębiorca

□

inny przedsiębiorca

(przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)
(przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
(przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników
i którego roczny obrót nie przekracz 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR)

3. Liczba osób zatrudnionych ogółem 1 .........................................................................................................
4. Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu z tut. Urzędem
.....................................................................................................................................................................
5. Czy są Państwo zainteresowani ubieganiem się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy?
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□

TAK

□

NIE

zatrudnienie – oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
Nie jest pracownikiem osoba, która wykonuje pracę w ramach przepisów prawa cywilnego, np. na podstawie umowy zlecenia, umowy
o dzieło.
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6. Z jakiego rodzaju kształcenia ustawicznego chcieliby Państwo skorzystać?
Planowana
liczba osób

Wyszczególnienie działań

Lp.

1.

Kursy

2.

Studia podyplomowe

3.

Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów
potwierdzających nabycie umiejętności,
kwalifikacji lub uprawnień zawodowych

4.

Badania lekarskie i/lub psychologiczne
wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym kształceniu

5.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków w związku z podjętym kształceniem

Szacowany koszt ogółem

7. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ................................................................. 2
w tym:
a) wysokość środków z KFS ...............................................................................................................
b) wysokość wkładu własnego .............................................................................................................

.................................................
/data wypełnienia ankiety/

UWAGA!

Ankieta ma charakter badawczy i nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron.

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail: pup@pup.pultusk.pl
(tytuł: zapotrzebowanie na KFS 2019)
lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku (pokój nr 8)

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety
2

środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy przyznawane są w wysokości 80% tych kosztów,
nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw
w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
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