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ZZAASSAADDYY  UUDDZZIIEELLAANNIIAA  PPOOŻŻYYCCZZKKII  SSZZKKOOLLEENNIIOOWWEEJJ  

 
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, zainteresowanym rozwojem zawodowym 

może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego 
wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia 
podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej. 
 
2. Z ubiegania się o udzielenie pożyczki szkoleniowej z Funduszu Pracy wyłącza się 
bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy: 

 posiadają zobowiązania finansowe wobec innych wierzycieli – banku, Skarbu Państwa 
itp.; 

 posiadają nieuregulowanie zobowiązania finansowe wobec Funduszu Pracy; 
 porzucili pracę bądź zostali zwolnieni dyscyplinarnie w ostatnim zakładzie pracy; 
 w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówili bez uzasadnionej 

przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, 
szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie 
użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych.  

 
3. Pożyczka szkoleniowa jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 
miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. 
 
4. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia                  
lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości wraz                     
z odsetkami ustawowymi.  
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5. Osoba uprawniona składa wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej wraz z wymaganymi 
załącznikami. Wniosek nieczytelny, niezawierający wszystkich informacji i bez kompletu 
załączników nie będzie rozpatrywany.   
 
6. Urząd informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku na piśmie w terminie 30 dni   
od dnia złożenia tego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.  
 
7. Ubiegający się o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia dołącza do wniosku 
oświadczenie o majątku i dochodach poręczycieli o dochodach co najmniej 1.400,00 zł netto 
miesięcznie wraz z załącznikami określonymi we wniosku. 
8. Poręczycielem może zostać osoba fizyczna:  

 pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji                            
lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub określony (minimum 2 lata licząc  
od dnia podpisania umowy pożyczki); 

 nie będąca w okresie wypowiedzenia; 
 wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne; 
 prowadząca działalność gospodarczą, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości 

oraz  której dochód wynosi minimum 1.400,00 zł netto miesięcznie; 
 osiągająca dochody z tytułu świadczenia pracy w wysokości minimum 1.400,00 zł netto 

miesięcznie; 
 osiągająca stałe dochody z tytułu nabycia prawa do emerytury lub renty. 
 

9.  Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie 
majątkowej. 
 
10. Liczbę poręczycieli uzależnia się od kwoty udzielonej pożyczki na sfinansowanie kosztów 
szkolenia:  

 pożyczka do 6.000,00 zł – 1 poręczyciel 
 pożyczka powyżej 6.000,00 zł – 2 poręczycieli. 

 
11. Niespłacenie pożyczki w ustalonych terminach, spowoduje, iż pożyczka stanie się w dniu 
następnym zadłużeniem przeterminowanym, od którego będą pobierane odsetki ustawowe,                        
a niespłacenie przez kolejne 30 dni kalendarzowych raty pożyczki spowoduje wypowiedzenie 
umowy z winy pożyczkobiorcy. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni.                                        
Od dnia wypowiedzenia pożyczkodawca nalicza odsetki ustawowe.  
 
12. Wypłata pożyczki szkoleniowej może nastąpić po dniu zawarcia umowy jednorazowo                
lub w ratach. 
 
13. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do: 

 wykorzystania otrzymanej pożyczki na cele określone w umowie; 
 przedłożenia niezbędnych dokumentów umożliwiających rozliczenie pożyczki,                               

w szczególności dokumentów potwierdzających: 
- dokonanie opłat należnych instytucji szkoleniowej; 
- poniesienie innych kosztów szkolenia; 
- ukończenie szkolenia i nabycia kwalifikacji.  

 
 
Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej można pobrać w pok. nr 210                            
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 lub ze strony 
internetowej http://pup.zgorzelec.ibip.pl 

http://pup.zgorzelec.ibip.pl/

