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Szanowni Państwo,  
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH 
szkoleniach/ studiach podyplomowych/ kursach kwalifikacyjnych (przekwalifikowujących lub 
podnoszących posiadane kwalifikacje) wszystkich nauczycieli i pracowników instytucji sektora 
oświaty spełniających następujące warunki:  
 
1. zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa 
śląskiego,  
 
oraz  
 
2. osób zwolnionych (po 31.12.2012 r.) lub osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 
zwolnieniem, tzn.:  

a) nauczycieli lub pracowników instytucji sektora oświaty:  

 którzy utracili pracę po 31 grudnia 2012 r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy,  
lub 

 których umowa o pracę na czas określony/zastępstwa została rozwiązana z upływem 
czasu, na który była zawarta (dot. umów rozwiązanych po 31 grudnia 2012 r.), 
lub 

 których umowy o pracę zostały rozwiązane na mocy porozumienia stron po 31 grudnia 
2012 r.; 
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b) nauczycieli lub pracowników instytucji sektora oświaty, którzy znajdują się w okresie 
wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy (osoby przewidziane do zwolnienia); 

 
c) nauczycieli lub pracowników instytucji sektora oświaty zatrudnionych na umowę o pracę na 

czas określony, zatrudnionych na umowę o pracę na czas zastępstwa, nauczycieli w stanie 
nieczynnym (osoba zagrożona zwolnieniem). 

 
Udział w projekcie mogą zatem wziąć pracownicy i personel instytucji wskazanych  
w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym m.in. szkół, placówek 
oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp., w tym również 
placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków 
dokształcania i doskonalenia zawodowego osób dorosłych.  
 
Szkolenia/kursy zawodowe/praktyki/staże będą się odbywać w ramach projektu  
„Pracowniku Oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” realizowanego w ramach PO KL.  
 
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie – uczestnik po odbyciu indywidualnych spotkań  
z doradcą zawodowym, na którym zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania będzie 
mógł wybrać tematykę szkolenia lub studiów podyplomowych/kursów kwalifikacyjnych.  
Dla części osób, które wezmą udział w szkoleniach zapewniamy odbycie płatnego stażu lub 
praktyk u pracodawców.  
 
Ponadto:  

Oferujemy zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia bądź na miejsce zajęć w ramach 
studiów podyplomowych.  

W przypadku studiów podyplomowych odbywanych miejscach w większej odległości  
od miejsca zamieszkania – zwracane będą również koszty noclegu.  

Uczestnikom szkoleń przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.  
 
 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 

W przypadku pytań oraz wątpliwości, prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem 
telefonu: 034 363 89 89 wew. 279, bądź e-mail: 

eklosinska@wup-katowice.pl lub iorlinska@wup-katowice.pl. 
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