ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§1
Postanowienia ogólne

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Ilekroć w Zasadach jest mowa o:
Prezydencie – oznacza to Prezydenta Miasta Kielce w imieniu którego, działa na podstawie pełnomocnictwa
Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach lub inna upoważniona osoba;
Urzędzie – oznacza to Miejski Urząd Pracy w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25 - 361 Kielce;
Wnioskodawcy lub osobie uprawnionej – oznacza to:
1) osobę bezrobotną zarejestrowaną w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, która ma sporządzony
indywidualny plan działania,
2) osobę poszukującą pracy (o której mowa w art. 43, 61aa ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy) zarejestrowaną w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach,
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm. );
Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć 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 2014r. poz. 667);
Umowie – należy przez to rozumieć umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy Prezydentem Miasta Kielce,
w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, a osobą uprawnioną.
§2
Zasady kierowania na studia podyplomowe
1. Nabór wniosków na finansowanie kosztów studiów podyplomowych w okresie obowiązywania
niniejszych Zasad ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski mogą być składane na bieżąco,
aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym.
2. Rozpoczęcie, zakończenie lub wstrzymanie naboru zostaje ogłoszone stosownym komunikatem
zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu.
3. Przyjmowanie wniosków odbywa się w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach,
ul. Szymanowskiego 6.
4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Wnioskodawca winien złożyć na obowiązującym
w Urzędzie druku, wypełnionym w sposób czytelny. Wniosek nie może być modyfikowany.
5. W przypadku, gdy wniosek zostanie nieprawidłowo wypełniony lub jest niekompletny wyznacza się
Wnioskodawcy termin na jego uzupełnienie. Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie
pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. O sposobie rozpatrzenia wniosku Prezydent powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej
w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
7. Podjęte stanowisko w sprawie wniosku o dofinansowanie sfinansowanie kosztów studiów
podyplomowych nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niego odwołanie do
Wojewody Świętokrzyskiego.
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§3
Szczegółowe zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych
1. Prezydent, na wniosek uprawnionej osoby może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów
podyplomowych należne organizatorowi studiów za organizację jednego kierunku studiów,
do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
2. Kosztem studiów podyplomowych są jedynie opłaty z tytułu uczestnictwa w procesie studiów (czesne).
3. O wysokości dofinansowania kosztów studiów podyplomowych decyzję podejmuje każdorazowo
Prezydent.
4. Wyklucza się możliwość jednoczesnego finansowania studiów podyplomowych i innej formy
aktywizacji zawodowej przewidzianej ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
finansowania zaległych opłat za odbyte semestry studiów podyplomowych. Refundacji poniesionych
kosztów, oraz finansowania zaległych opłat za odbyte semestry.
5. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dokonywane jest po zawarciu umowy z osobą
uprawnioną o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa
i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów
podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.
6. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy Wnioskodawcy, kwota wydatkowana na ich
finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.
7. Wnioskodawcy, który uzyskał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa
w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla
bezrobotnych. Stypendium nie przysługuje osobie poszukującej pracy (z wyłączeniem poszukujących
pracy o których mowa w art. 61aa ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
8. W przypadku gdy Wnioskodawca w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie,
inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych
studiów. Wnioskodawcy (z wyłączeniem poszukujących pracy o których mowa w art. 43 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) nie zawiesza się wypłaty stypendium do
planowanego terminu ukończenia tych studiów.
§4
Postanowienia końcowe
Niniejsze zasady wprowadza się do stosowania od 22 stycznia 2020r.
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