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Zarządzenie nr 6/2017

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy
z dnia 12 stycznia 2018r.
w sprawie wprowadzenia w życie „Zasad finansowania kosztów studiów podyplomowych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy w 2018r.”

§1
Wprowadzam w życie „Zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Trzebnicy w 2018r.”, które stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2
Zasady zostaną udostępnione do wiadomości osób zainteresowanych w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Trzebnicy oraz na stronie internetowej www.trzebnica.praca.gov.pl
§3
Traci moc Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy z dnia
31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Zasad finansowania kosztów studiów

podyplomowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy w 2017r.”

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor PUP w Trzebnicy
Łukasz Szymczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2018

Zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy w 2018r.

Finansowania kosztów studiów podyplomowych realizowane jest na podstawie:
 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późń. zm.)
 Rozporządzenia 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)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie
profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. poz.631)
 Rozporządzenie MGiP z dnia 18 sierpnia 2009 r.w sprawie szczegółowego trybu
przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z
2014 poz. 1189 z późn. zm.)
 Zasad przyjętych przez Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy.

1. Przy rozpatrywaniu wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy ( PUP )
uwzględnia się w szczególności: zasadę celowości, efektywności, oszczędności
i racjonalności w wydatkowaniu środków publicznych.
2. O finansowanie kosztów studiów należnych organizatorowi studiów mogą ubiegać się
bezrobotni, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt. 2 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w opracowanym Indywidualnym
Planie Działania (IPD) udział w studiach podyplomowych jest wskazane jest jako jedna
z form aktywizacji.
3. Uzyskanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który został ustalony
w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania
ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.
4. Finansowanie kosztów studiów podyplomowych następuje w ramach posiadanych na ten
cel środków z Funduszu Pracy.
5. W przypadku, gdy PUP przystąpi do realizacji innych projektów kwalifikowane będą osoby
spełniające kryteria do danego projektu.
6. Druk „Wniosku o finansowanie kosztów studiów podyplomowych” jest dostępny na
stanowiskach w Urzędzie, Filii w Żmigrodzie oraz na stronie internetowej urzędu
www.trzebnica.praca.gov.pl

7. Warunkiem uzyskania finansowania kosztów studiów podyplomowych jest złożenie
wniosku wraz z uzasadnieniem potrzeby udzielenia tej formy pomocy oraz dołączonym
dokumentem, wydanym przez organizatora studiów podyplomowych, zawierającym
informację o: nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.
8. Przy ocenie wniosku o skierowanie na wskazane szkolenie brane będą pod uwagę:
a) dostępność środków finansowych PUP,
b) wysokość kosztów należnych organizatorowi studiów podyplomowych, wskazanemu
przez wnioskującego,
c) spełnienie warunku uzasadnienia celowości potrzeby udzielenia tej formy pomocy,
d) opinie pracowników urzędu - pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty
ds. rozwoju zawodowego,
e) dotychczasowe wsparcie udzielone ze strony urzędu osobie wnioskującej,
9. W przypadku dołączenia do wniosku uzasadnienia w formie oświadczenia o zamiarze
zatrudnienia od pracodawcy, który w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia
wniosku nie wywiązał się z zobowiązań i warunków umów zawartych z PUP w Trzebnicy
lub innym PUP, dotyczących zatrudnienia bezrobotnych po zakończonej formie
aktywizacji, nie będzie traktowane jako spełnienie warunku uzasadnienia celowości
potrzeby finansowania kosztów studiów podyplomowych.
10. PUP w 2018r. będzie finansował koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi
studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej 3000 zł. W przypadku wyższych kosztów
studiów wnioskodawca będzie zobowiązany we własnym zakresie dokonać wpłaty
pozostałej kwoty na rzecz organizatora studiów podyplomowych.
11. PUP nie będzie finansował kosztu opłaty wpisowej.
12. Dyrektor PUP może po wystosowaniu uzasadnienia przez osobę bezrobotną wyrazić
zgodę na zwiększenie kwoty finansowania kosztów studiów podyplomowych.
13. PUP rozpatruje kompletne wnioski zgodnie z kolejnością wpływu do urzędu do czasu
zaangażowania posiadanych środków finansowych. O sposobie rozpatrzenia PUP
poinformuje wnioskodawcę w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia „Wniosku o finansowanie kosztów studiów
podyplomowych” z osobą bezrobotną zostanie podpisana umowę o finansowanie
studiów podyplomowych, określająca w szczególności prawa i obowiązki stron oraz
wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych
w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.
15. Bezrobotnemu, któremu zostało przyznane dofinansowanie kosztów studiów
podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem
przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1.
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

16. Bezrobotnemu uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania
podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się
wypłaty stypendium, do planowanego terminu ukończenia tych studiów. Od tego
stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
17. Bezrobotnemu 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.
18. PUP ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych od następstw nieszczęśliwych
wypadków, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.
19. W przypadku nieukończenia studiów podyplomowych z własnej winy BEZROBOTNY
zobowiązany jest do zwrotu środków Funduszu Pracy wydatkowanych na finansowanie
studiów podyplomowych.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami pierwszeństwo mają przepisy aktów
prawnych wymienionych na wstępie, a decyzję podejmuje Dyrektor PUP.
21. Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018 niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem 12.01.2018r.

Dyrektor PUP w Trzebnicy
Łukasz Szymczak

