Załącznik do zarządzenia nr 10/2020
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Regulamin
finansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Nowym Mieście Lubawskim ze środków Funduszu Pracy
Podstawa prawna:
- art. 42a i 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U z 2014 r.,
poz. 667)

§1
1. Finansowanie kosztów studiów podyplomowych, o których mowa w
niniejszym regulaminie, uzależnione jest od możliwości finansowych
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w danym roku
kalendarzowym.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim może odmówić
finansowania studiów podyplomowych w przypadku wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia.
3. Zgodnie z zasadą racjonalnego wydatkowania środków Funduszu Pracy,
wyklucza
się
możliwość
jednoczesnego
finansowania
studiów
podyplomowych i innej formy aktywizacji zawodowej.

§2
1. O finansowanie kosztów studiów podyplomowych może ubiegać się osoba,
która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście
Lubawskim jako osoba bezrobotna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
1) posiada wykształcenie wyższe,
2) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie odmówiła
bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub udziału w innej formie pomocy określonej
w ustawie.
2. Starosta może sfinansować koszty studiów podyplomowych do wysokości
100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
3. Bezrobotnemu, któremu przyznano dofinansowanie kosztów studiów
podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich
programem przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla
bezrobotnych, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia
społeczne.
4. W przypadku podjęcia przez uczestnika w trakcie odbywania studiów
podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej nie zawiesza się dofinansowania tych studiów i wypłaty
stypendium do planowanego terminu ich ukończenia. Od stypendium tego
nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
5. Uczestnikowi studiów podyplomowych, o którym mowa w ust. 4, przysługuje
odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

6.

7.

8.
9.

wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w
drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję
ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.
Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika studiów
podyplomowych, o którym mowa w ust. 5, od następstw nieszczęśliwych
wypadków, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie
ubezpieczenie.
Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych następuje w formie
bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów jednorazowo lub w
ratach płatnych za kolejne semestry studiów.
Urząd nie finansuje kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca
odbywania studiów podyplomowych.
W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota
wydatkowania na ich finansowanie podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

§3
1. Osoba ubiegająca się o finansowanie kosztów studiów podyplomowych
obowiązana jest do złożenia kompletnie wypełnionego oraz czytelnego
wniosku wraz z uzasadnieniem celowości ich finansowania, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba uprawniona załącza
zaświadczenie organizatora studiów podyplomowych, które stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny,
Dyrektor wyznacza osobie bezrobotnej 7-dniowy termin na uzupełnienie
wniosku.
4. W przypadku osoby, która już podjęła studia podyplomowe istnieje
możliwość dofinansowania tych studiów na wniosek osoby bezrobotnej za
okres od dnia złożenia wniosku do dnia ukończenia studiów.
5. O przyznaniu lub odmowie sfinansowania studiów podyplomowych Starosta
informuje wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
złożenia kompletnego wniosku.
6. W przypadku większej liczby wniosków, przekraczających limit środków na
sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, brane będzie w
szczególności pod uwagę:
1) okres bezrobocia wnioskodawcy,
2) zapotrzebowanie pracodawców na pracowników posiadających
kwalifikacje uzyskane po zakończeniu studiów, wynikające między
innymi z analizy ofert pracy,
3) analiza zapotrzebowania na zawody zawarta w aktualnym
Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz Barometrze
zawodów,
4) osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone w art.
49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
5) w uzasadnionych przypadkach
- indywidualna opinia doradcy
zawodowego lub pośrednika pracy.

7. Pismo o którym mowa w ust. 5 nie jest decyzją administracyjną i nie
przysługuje od niego odwołanie na podstawie przepisów Kodeksu
Postępowania Administracyjnego.
8. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim zastrzega sobie prawo
żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o
sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

§4
1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta zawiera z
wnioskodawcą umowę o finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
określającą prawa i obowiązki stron.
2. Nie ma możliwości zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów studiów
podyplomowych, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie, inną pracę
zarobkową lub działalność gospodarczą po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku, ale przed podpisaniem tej umowy.
3. Osoba z którą podpisano umowę zobowiązana jest do przedłożenia w
urzędzie oraz na każde wezwanie Dyrektora Urzędu Pracy w Nowym Mieście
Lubawskim, zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki, po każdym
zakończonym
semestrze,
a
po
zakończeniu
nauki
dyplomu
potwierdzającego ukończenie studiów.
4. Osoba korzystająca z dofinansowania zobowiązana jest do ukończenia
studiów z wynikiem pozytywnym w terminie wskazanym w programie
studiów.
5. Korzystający z dofinansowania studiów podyplomowych zobowiązany jest
powiadomić Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w ciągu 7
dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dokonaniu wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej oraz zaistnieniu innych okoliczności
powodujących utratę statusu bezrobotnego lub mających wpływ na
realizację umowy wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
6. W przypadku nieprawidłowości w realizacji postanowień umowy, w tym
nieukończenia lub przerwania studiów z winy uczestnika, kwota
wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi wraz
z ustawowymi odsetkami.
7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim przez
cały okres trwania umowy o sfinansowanie studiów podyplomowych
zastrzega sobie prawo do kontroli ich przebiegu.
§5
1. Warunki określone niniejszym regulaminem mają również zastosowanie do
osób poszukujących pracy, które:
1) są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z
przyczyn dotyczących zakładu pracy,
2) są zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub
który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu
prywatyzacji,

3) otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub
górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
4) uczestniczą
w
zajęciach
centrum
integracji
społecznej
lub
indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o
pomocy społecznej,
5) są żołnierzem rezerwy,
6) pobierają rentę szkoleniową,
7) pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
8) podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako
domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie,
inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
9) jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha,
z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy,
10) jest osobą zatrudnioną, wykonującą inną pracę zarobkową lub
działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i jest zainteresowaną
pomocą w rozwoju zawodowym.
2. Osobom wymienionym w § 5 ust 1 w okresie uczestnictwa w studiach
podyplomowych stypendium nie przysługuje.
§6
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwzględniając sytuację
bezrobotnego, Dyrektor Urzędu Pracy może podjąć decyzję o odstąpieniu od
postanowień zawartych w regulaminie, o ile nie będzie to niezgodne z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie każdorazowo
decyzję podejmuje działający z upoważnienia Starosty Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

