
Zatwierdzone Uchwałą Nr 5/2015
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szczecinie 
z dnia 31.03.2015r.

ZASADY     FINANSOWANIA STUDIÓW   
PODYPLOMOWYCH Z FUNDUSZU PRACY

Podstawa prawna:

 Art. 42a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2016r.,  poz. 645 tekst jednolity)
 Rozporządzenie 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. z 2014r., poz. 667).

Przyznanie dofinansowania do studiów podyplomowych i jego wysokość uzależniona jest 
od posiadanego limitu środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na tę 
formę aktywizacji.

Osoba  zawierająca  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Szczecinie  umowę 
o  dofinansowanie  studiów podyplomowych w chwili  jej  podpisywania  musi  posiadać 
status osoby bezrobotnej oraz status studenta tych studiów podyplomowych.

Starosta może sfinansować koszty studiów podyplomowych na terenie Rzeczypospolitej 
w systemie wieczorowym lub zaocznym bezrobotnemu zarejestrowanemu w tut. Urzędzie 
Pracy, jeżeli uzasadni on celowość podjęcia danych studiów w odniesieniu do uzyskania 
odpowiedniego zatrudnienia po ich ukończeniu.

1. Powiatowy Urząd  Pracy  w  Szczecinie  nie  finansuje  studiów podyplomowych  już 
rozpoczętych bez zgody tut. Urzędu.

2. Powiatowy Urząd Pracy może przyjąć do realizacji wniosek, w przypadku, gdy osoba 
bezrobotna spełni następujący warunek:
a) wypełni kompletnie wniosek,
b) uzasadni w odpowiedni sposób celowość studiów.

3. Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z uzasadnieniem 
celowości  należy  złożyć,  nie  wcześniej  niż  1  miesiąc,  przed  rozpoczęciem  zajęć 
realizowanych zgodnie z programem studiów podyplomowych, wraz z:
- kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- harmonogramem zjazdów.

4. Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Szczecinie  nie  finansuje  studiów  podyplomowych 
trwających dłużej niż trzy semestry.

5. Celowość  ukończenia  danego  kierunku  studiów  podyplomowych,  o  której  mowa 
w pkt.3 zostaje potwierdzona załącznikami z II części wniosku.

6. Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Szczecinie  finansuje,  w  pierwszej  kolejności,  studia 
podyplomowe realizowane na terenie działania tutejszego Urzędu.



7. Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Szczecinie  może  wyrazić  zgodę  na  dofinansowanie 
studiów  podyplomowych  poza  terenem  działania  tutejszego  Urzędu,  jednak  bez 
kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

8. Dofinansowanie  studiów  podyplomowych  przyznaje  się  na  wniosek  osoby 
uprawnionej do wysokości 100% kwoty opłaty za studia, jednak nie więcej niż 300% 
przeciętnego wynagrodzenia.

9. W trakcie  realizacji  programu studiów podyplomowych bezrobotnemu przysługuje 
stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

10. Druk wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych jest dostępny w siedzibie 
tutejszego  Urzędu  (parter  box  25)  lub  na  stronie  internetowej  PUP  Szczecin 
(www.pupszczecin.pl).

11. Wnioski  wraz  z  kompletem  dokumentów  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu 
w godz. 07:45 – 14:45

12.  Kwotę dofinansowania Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie przekaże, po zawarciu 
umowy pomiędzy bezrobotnym a urzędem pracy, bezpośrednio na konto uczelni.

13. W przypadku nieprawidłowości w realizacji postanowień umowy PUP w Szczecinie 
żąda zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami określonymi w umowie.


