Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2021
z dnia 25 stycznia 2021 r.

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Podstawa prawna: art. 42a ustawy z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.), rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667)Powiatowy Urząd
Pracy w Wołominie może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych
osobie bezrobotnej, zwanej dalej Wnioskodawcą. Koszt wpisowego nie podlega
finansowaniu.
1. Warunki przyznania finansowania kosztów studiów podyplomowych:
pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych Powiatowym Urzędu Pracy w Wołominie;
złożenie wypełnionego wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz
z kompletem wymaganych załączników i uzyskanie jego pozytywnej oceny po odbyciu
rozmowy kwalifikacyjnej z pracownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej i pozytywnej
opinii Komisji Kwalifikacyjnej.
2. Wymagane załączniki do wniosku:
dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych, zawierający informację
o nazwie, terminie realizacji i koszcie wnioskowanych studiów podyplomowych,
kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i posiadane
kwalifikacje (dyplom, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
aktualne CV.
3. Procedura przyznawania i sfinansowania kosztów studiów podyplomowych:
- złożenie wniosku, wraz z kompletem wymaganych załączników
- Urząd powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej;
Urząd w formie pisemnej powiadamia Wnioskodawcę o przyznaniu lub odmowie
sfinansowania kosztów studiów podyplomowych;
- w przypadku przyznania finansowania kosztów studiów podyplomowych Wnioskodawca
zawiera umowę o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Podpisanie umowy
musi mieć miejsce przed rozpoczęciem studiów podyplomowych;;
- Finansowanie kosztów studiów podyplomowych realizowane jest jednorazowo lub
w ratach płatnych za poszczególne semestry, na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Wnioskodawcą a Urzędem.
4. W przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej w trakcie odbywania studiów podyplomowych, nie zawiesza się
finansowania tych studiów do planowego terminu ich ukończenia.
5. W przypadku przerwania studiów podyplomowych lub ich nieukończenia z winy uczestnika,
kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

