
POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 
Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 

e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl 

szkolenia: tel. 75 775 56 05 w. 210, e-mail: szkolenia@pup.zgorzelec.pl 
 

ZZAASSAADDYY  FFIINNAANNSSOOWWAANNIIAA  KKOOSSZZTTÓÓWW  EEGGZZAAMMIINNÓÓWW  LLUUBB  UUZZYYSSKKAANNIIAA  LLIICCEENNCCJJII  
 

1. Starosta może sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania 
licencji niezbędnych do wykonywania zawodu na wniosek zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Zgorzelcu: 

a) bezrobotnego: 
 z ustalonym I profilem pomocy w uzasadnionych przypadkach; 
 z ustalonym II profilem pomocy; 
     b)  poszukującego pracy, który: 
 jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy, 
 jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,  
z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, 
 otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, 
określone w odrębnych przepisach, 
 uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,              
o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, 
 jest żołnierzem rezerwy, 
 pobiera rentę szkoleniową, 
 pobiera świadczenie szkoleniowe, które jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek 
pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału 
pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, 
 podlega 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; 
 jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz.149); 
 jest pracownikiem lub osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą               
w wieku 45 lat  i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym.  

2. Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy przedkłada w tut. Urzędzie wniosek o sfinansowanie 
kosztów egzaminów lub uzyskania licencji wraz z uzasadnieniem celowości udzielenia tej formy 
pomocy. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie z instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej 
licencję potwierdzające nazwę egzaminu / uzyskania licencji, termin, wysokość opłaty oraz numer 
konta bankowego. Wnioski wypełnione nieczytelnie lub niezawierające wszystkich informacji nie będą 
rozpatrywane. 

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminów lub licencji Powiatowy Urząd 
Pracy w Zgorzelcu poinformuje osobę zainteresowaną w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia 
złożenia wniosku. 

4. Starosta może sfinansować koszty egzaminów lub licencji do wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia. Ponadto Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, 
poniesionych przez bezrobotnego lub poszukującego pracy kosztów przejazdu na egzamin. 

5. Finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji następuje po zawarciu umowy                                     
z bezrobotnym lub poszukującym pracy w formie bezpośredniej wpłaty przez PUP na konto instytucji 
egzaminującej lub wydającej licencję.   

6.  W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji osoba 
zainteresowana zobowiązana jest do zwrotu poniesionych kosztów. 
 
Druk wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji można pobierać           
w pokoju  nr 210 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 lub ze strony 
internetowej http://pup.zgorzelec.ibip.pl



 


