Powiatowy Urząd Pracy
w Trzebnicy

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH I ZASADACH FINANSOWANIA
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Podstawa prawna:
Art. 42a/art. 43* ust.3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów
prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 poz. 667)

1.

O sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych mogą ubiegać się osoby posiadające wyższe
wykształcenie pozwalające na podjęcie studiów podyplomowych, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy Trzebnicy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy spełniające kryteria art. 43 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r.poz. 615
z późn. zm.) tj. będące:
1) w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu
pracy,
2) zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,
z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
3) otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
określone w odrębnych przepisach,
4) uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji,
o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
5) żołnierzem rezerwy,
6) pobierające rentę szkoleniową,
7) pobierające świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
8) podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć
zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
9) a także pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się
w Urzędzie.

2. Dofinansowanie studiów podyplomowych przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej w wysokości do
100% kosztów studiów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
3.

Osoba uprawniona składa wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz
z uzasadnieniem potrzeby udzielenia tej formy pomocy oraz dołącza dokument wydany przez organizatora
studiów podyplomowych, zawierający informację o: nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów
podyplomowych.

4. Po przyznaniu dofinansowania starosta zawiera z osobą uprawnioną umowę o dofinansowanie studiów
podyplomowych , która określa w szczególności nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych, nazwę
i adres organizatora studiów podyplomowych, a także prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb
przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na
konto organizatora tych studiów.
5. Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres
uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku.
6. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów
do planowanego terminu ich ukończenia.
7. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich
finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.
8. Podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej czy utrata statusu osoby
bezrobotnej z innej przyczyny niż powyższe nie zwalnia bezrobotnego z obowiązku ukończenia studiów
podyplomowych.

9. Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę
zarobkową lub działalność gospodarczą nie zawiesza się wypłaty stypendium. Od stypendium tego nie są
odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
10. Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę
zarobkową lub działalność gospodarczą , przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca
studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został
ubezpieczony, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.
11. W przypadku odmowy przyjęcia formy pomocy oraz w przypadku przerwania studiów podyplomowych
osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej lub
poszukującej pracy odpowiednio na okres wskazany w ustawie tj. 120, 180 lub 270 dni.

Oświadczam, że zostałem/zostałam zapoznany z informacją o możliwościach i zasadach finansowania przez
powiatowy urząd pracy kosztów studiów podyplomowych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.......................................................................
data i podpis osoby bezrobotnej

..........................................................
podpis pracownika PUP

