
ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OBOWIĄZUJĄCE  
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WIELUNIU 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy koszty studiów 

podyplomowych do wysokości 100% kwoty opłaty za studia jednak nie więcej niż 300% przeciętnego 

wynagrodzenia. Wysokość finansowania kosztów studiów podyplomowych każdorazowo uwarunkowana 

będzie kosztem tych studiów oraz wysokością otrzymanego limitu środków finansowych w danym roku. 

1. O dofinansowanie studiów podyplomowych może się ubiegać osoba posiadająca wyższe wykształcenie, 

pozwalające na podjęcie studiów podyplomowych, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Wieluniu, jako: 

• osoba bezrobotna, 

• poszukująca pracy, jeśli: 

� jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, 

� jest zatrudniona 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 których mowa w przepisach o pomocy społecznej, 

� jest żołnierzem rezerwy, 

� pobiera rentę szkoleniową, 

� pobiera świadczenie szkoleniowe, 

� 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 pracownikiem lub osobą wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej. 

2. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie studiów podyplomowych składa w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Wieluniu wniosek, do którego załączyć należy: 

• odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem dyplomu do wglądu, 

• zaświadczenie wystawione przez uczelnię zawierające informacje o przyjęciu na studia 

podyplomowe, nazwie kierunku studiów, terminie realizacji, koszcie oraz warunkach dokonywanych 

wpłat wraz z numerem konta bankowego, na które dokonywać należy wpłat. 

 

3. Złożenie wniosku oraz uzyskanie zgody urzędu na dofinansowanie studiów podyplomowych musi mieć 

miejsce przed rozpoczęciem studiów. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy zawiera  

z wnioskodawcą umowę na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. 

5. Umowa zawierana jest w formie pisemnej. 



6. Dofinansowanie następuje w formie bezpośrednich wpłat na konto uczelni jednorazowo lub w ratach za 

kolejne semestry studiów. 

7. Osoba korzystająca z dofinansowania jest zobowiązana do przedkładania w urzędzie dokumentów 

potwierdzających kontynuację studiów oraz dyplomu ich ukończenia. 

8. W przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z własnej winy, osoba korzystająca 

z dofinansowania zobowiązana jest do jego zwrotu. 

9. Bezrobotnemu, któremu przyznano dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych przysługuje 

stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, od którego opłacana jest składka na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Osobie poszukującej pracy stypendium takie nie przysługuje. 

10. Bezrobotnemu, który w trakcie studiów podyplomowych podjął zatrudnienie, stypendium przysługuje do 

dnia zakończenia studiów. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie 

społeczne. 

11. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odbywania, 

nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. 

Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315), 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007r. w sprawie standardów usług 

rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314).   


