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INFORMACJA O FINANSOWANIU KOSZTÓW STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH Z FUNDUSZU PRACY
modstawa prawna:
- Art. 42a ustawó z dnia 2M.M4.2MM4r. o promocji zatrudnienia i instótucjach rónku pracó
(tj. az. r. z 2M1Rr., poz. 149 z późn. zm.).
- oozporządzenie jinistra mracó i molitóki ppołecznej z dnia 22 maja 2M14r. w sprawie szczegółowóch
warunków realizacji oraz tróbu i sposobów prowadzenia usług rónku pracó (az. r. z 2M14r., poz. SS7)

1. ptarosta może sfinansować z cunduszu mracó kosztó studiów podóplomowóchW
aF osobie bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracó w mrudnikuI
bF poszukującemu pracóI zarejestrowanemu w urzędzie pracó w mrudnikI któróW
- jest w okresie wópowiedzenia stosunku pracó lub stosunku służbowego z przóczón
dotóczącóch zakładu pracóI
- jest zatrudniona u pracodawcóI wobec którego ogłoszono upadłość lub któró jest
w stanie likwidacjiI z wółączeniem likwidacji w celu prówatózacjiI
- otrzómuje świadczenie socjalne przósługujące na urlopie górniczóm lub górniczó
zasiłek socjalnóI określone w odrębnóch przepisachI
- uczestniczó w zajęciach Centrum fntegracji ppołecznej lub indówidualnóm programie
integracjiI o któróm mowa w przepisach o pomocó społecznejI
- jest żołnierzem rezerwóI
- pobiera rentę szkoleniowąI
- pobiera świadczenie szkolenioweI o któróm mowa w artK 70 ustK SI
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnóm zakresie na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznóm rolników jako domownik lub małżonek rolnikaI
jeżeli zamierza podjąć zatrudnienieI inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
poza rolnictwemK
mracownikom oraz osobom wókonującóm inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powóżejI
zainteresowanóch pomocą w rozwoju zawodowómI po uprzednim zarejestrowaniu się
w urzędzie pracó w mrudnikuI ptarosta również może sfinansować koszt studiów
podóplomowóchK
2. aofinansowanie kosztów studiów podóplomowóch przóznaje się na pisemnó wniosek osobó
uprawnionej do wósokości 100B I jednak nie więcej niż P00B przeciętnego wónagrodzeniaK
P. ao wniosku załącza się :
- zaświadczenie z uczelni potwierdzające przójęcie na studiaI nazwę - kierunek studiów
podóplomowóchI termin odbówania studiów – ilość semestrów (dzieńI miesiąc rokFI
wósokość opłat oraz sóstem płatności (jednorazowoI ratalnieFI nazwę Banku i nr konta
uczelniI
- kserokopię dóplomu ukończonóch studiów wóższóchK
4. t przópadku osobó bezrobotnejI która już podjęła studia podóplomowe istnieje możliwość
dofinansowania kosztów tóch studiów na pisemnó wniosek za okres od złożenia wniosku do
ukończenia studiówK

R. mrzóznanie dofinansowania do studiów podóplomowóch i jego wósokość jest uzależniona od
preliminarza kosztów oraz posiadanego limitu środków z cunduszu mracó przeznaczonóch na
tę formę aktówizacjiK
S. t trakcie odbówania studiów podóplomowóchI za okres uczestnictwa w zajęciach
przewidzianóch programem studiów bezrobotnemu przósługuje stópendium w wósokości 20
B zasiłkuI o któróm mowa w artK 72 ustK 1 pkt 1 ustawó ;
aF osobie bezrobotnej odbówającej studia podóplomoweI która w trakcie ich odbówania
podjęła zatrudnienieI inną pracę zarobkową lub działalność gospodarcząI nie zawiesza się
wópłató stópendiumI o któróm mowa w artK 72 ustK 1 pkt 1 ustawóI do planowanego
terminu ich ukończenia;
bF osobie poszukującej pracó odbówającej studia podóplomowe stópendium nie przósługuje;
7. hwotę dofinansowania (jednorazowo lub w ratach za kolejne semestró w zależności od
sóstemu płatności obowiązującego na uczelniF urząd pracó w mrudniku przekaże po zawarciu
umowó pomiędzó bezrobotnóm/ poszukującóm pracóI a
dórektorem urzędu pracóI
bezpośrednio na konto uczelniK
U. t przópadku gdó osoba bezrobotna w trakcie odbówania studiów podóplomowóch podejmie
zatrudnieniaI inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczejI nie zawiesza się
dofinansowania kosztów tóch studiów do planowanego terminu ich ukończeniaK
9. rrząd pracó w mrudniku żąda zwrotu kwotó dofinansowania kosztów studiów
podóplomowóch wraz z odsetkami określonómi w umowieW
- w przópadku przerwania lub nieukończenia ich z winó
uczestnika (osobó
bezrobotnej/poszukującej pracóFK
1M. aruk wniosku o dofinansowanie kosztów studiów podóplomowóch jest dostępnó na stronie
internetowej urzędu ( wwwKpup-prudnikKpl F oraz w siedzibie urzędu – pokój nr 9 - f piętroK
11. tniosek wraz z kompletem dokumentów należó złożyć w pokoju nr P - sekretariat urzędu
w godzK od U00 do 1500 lub przesłać pocztą na adres urzęduK

