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ZZAASSAADDYY  FFIINNAANNSSOOWWAANNIIAA  SSTTUUDDIIÓÓWW  PPOODDYYPPLLOOMMOOWWYYCCHH  

1. Starosta na wniosek zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu: 
a) bezrobotnego, dla którego ustalono II profil 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 pracą zarobkową lub działalność gospodarczą                         
w wieku 45 lat i powyżej, 
może finansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi 
studiów pod warunkiem, że osoba ubiegająca się o finansowanie: 

 posiada wykształcenie wyższe; 
 w okresie do 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie odrzuciła bez uzasadnionej przyczyny 

propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania 
zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, stażu oraz innej 
formy pomocy określonej w ustawie; 

 złożyła przed podjęciem studiów podyplomowych wniosek o ich sfinansowanie; wraz                         
z dokumentem zawierającym informację o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów 
podyplomowych oraz ich organizatorze; 

 złożyła opinię pracodawcy wskazującą celowość ukończenia studiów podyplomowych                         
pod kątem utrzymania zatrudnienia w przypadku osób poszukujących pracy pozostających                                                   
w  zatrudnieniu  lub wykonujących inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej. 

 
 2.     Przy ocenie wniosku urząd bierze pod uwagę: 

 okres pozostawania bez zatrudnienia wnioskodawcy; 
 uzasadnienie celowości podjęcia studiów podyplomowych;  
 opinię doradcy klienta dotyczącą celowości sfinansowania studiów podyplomowych; 
 opinię specjalisty do spraw rozwoju zawodowego dotyczącą spełnienia warunków                                   

na odbycie studiów. 
 
3. Do wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych załącza się: 

 informację o nazwie studiów podyplomowych, terminie rozpoczęcia i zakończenia, wysokości opłaty 
za studia, systemie płatności (jednorazowo, ratalnie) oraz numerze konta bankowego organizatora 
studiów; 

 program i plan zajęć (lub harmonogram zjazdów) przewidzianych programem studiów. 
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4. Starosta może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych  na wniosek osoby 
uprawnionej do wysokości 100%  kwoty opłaty za studia, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego 
wynagrodzenia. Koszt wpisowego nie podlega finansowaniu.  
 

5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest jego kompletność. O sposobie jego rozpatrzenia osoba 
uprawniona zostaje poinformowana w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia 
prawidłowo sporządzonego wniosku i innych dokumentów niezbędnych do jego oceny.    
 

6. Starosta zawiera z osobami wymienionymi w pkt. 1 umowę o dofinansowanie studiów 
podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron, wysokość  i tryb 
przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich 
wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych.  

 
7. Bezrobotnemu w trakcie odbywania studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa                                         

w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku. 
Stypendium to nie przysługuje osobom wymienionym  w pkt 1b.  

 
8. 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. 

 
9.   Bezrobotnemu, który w trakcie trwania studiów podyplomowych podjął zatrudnienie, inną pracę 

zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego 
terminu ukończenia studiów.  

 
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 miejsc studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której 
uczestnik ten został ubezpieczony. Ubezpieczenie to nie przysługuje w przypadku, gdy uczestnik ten 
posiada już takie ubezpieczenie.  

 
11. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do przekazywania tut. Urzędowi dokumentu                      

o kontynuowaniu i następnie o ukończeniu studiów podyplomowych. 
 

12.  W przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota  
wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi. 

 
13.  Finansowanie kosztów studiów podyplomowych nie jest obligatoryjne – uzależnione jest od środków 

finansowych będących w dyspozycji Urzędu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Druk wniosku o finansowanie kosztów podyplomowych można pobierać w pokoju nr 210                                
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 lub ze strony  internetowej 
http://pup.zgorzelec.ibip.pl 


