Data złożenia wniosku ………………

Nr wniosku ……………….

WNIOSEK
bezrobotnego / poszukującego pracy o sfinansowanie studiów podyplomowych/części
studiów podyplomowych

I. INFORMACJA O STUDIACH PODYPLOMOWYCH
Nazwa studiów podyplomowych……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Termin realizacji studiów podyplomowych: ……………………………………………………….
Nazwa i adres organizatora studiów podyplomowych: ……………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………….
Koszt studiów podyplomowych: ……………………………………………………………………
Wnioskowany koszt finansowania studiów podyplomowych: …………………………………….
II. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Nazwisko i imię wnioskodawcy: …………………………………………………………...
2. PESEL: …………………................. Numer telefonu: ……………………………………
3. Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość /w przypadku cudzoziemca / ……………
4. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………..
5. Wykształcenie:……………………………………………………………………………...
6. Nazwa ukończonej szkoły i rok: ……………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………
7. Zawód wyuczony: ………………………………………………………………………….
8. Posiadane uprawnienia potwierdzone dokumentami: ……………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9. Przebieg pracy zawodowej / podać co najmniej ostatnie miejsca pracy/:
OKRES ZATRUDNIENIA
OD - DO

NAZWA ZAKŁADU PRACY

ZAJMOWANE
STANOWISKO

10. UZASADNIENIE potrzeby udzielenia tej formy pomocy:

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Do wniosku dołączam:
1.
2.
3.

Dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych , zawierający informację o: nazwie,
terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych. – załącznik nr 1.
Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu po ukończonych studiach podyplomowych – załącznik nr 2.
Zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu I semestru studiów podyplomowych, w przypadku finansowania II
semestru studiów.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2016r. poz.
645 z późn. zm.);
2. 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);

…........................................................
Data i podpis wnioskodawcy

III.WYPEŁNIA PUP W ŁOMŻY
Opinia doradcy klienta:
………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

................................................................
Data i podpis pośrednika pracy

Opinia specjalisty ds. szkoleń:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….……
Data i podpis spec.ds rozwoju zawodowego

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*, na sfinansowanie wnioskowanych kosztów studiów
podyplomowych

……………………………….………………..
_________________________
*niepotrzebne skreślić

Podpis i pieczątka Dyrektor PUP

Załącznik nr 1

……………………………….

……………………….., dnia …………………..

(pieczęć uczelni)

(miejscowość)

Zaświadczenie
z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych i wysokość opłat za studia
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......
(pełna nazwa i adres uczelni, wydział, kierunek)

działając na podstawie ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......
(podstawa prawna funkcjonowania uczelni i organizacji studiów podyplomowych)

oświadcza, iż w terminie …………………………………………………………………………...
(od dd.mm.rrrr – do dd.mm.rrrr)

tj. ……………………………………………….. semestrów organizuje studia podyplomowe
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa studiów podyplomowych)

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi ……………. ………………………… zł,
(słownie: …………………………………………………………………............................... ).
Płatne:
- jednorazowo w terminie do: ………………………………………
- w ratach:*
I rata płatna w wys. ……………………………….. do dnia ……………………………………
II rata płatna w wys. ………………………………. do dnia ……………………………………
III rata płatna w wys. ……………………………… do dnia ……………………………………
IV rata płatna w wys. ……………………………… do dnia ……………………………………
na konto organizatora studiów podyplomowych …………………………………………………..
(nazwa i numer konta)
………………………………………………………………………………………………………………..

..................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionej osoby)
_______________________________
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

..........................................

Łomża, dn. ............................

Pieczątka firmy

Oświadczenie przyszłego pracodawcy

Oświadczam, że przyjmę do pracy Pana/Panią ……………………………………………………...
zamieszkałego: ……………………………………………………………………............................
po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie: ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
na stanowisku: ……………………………………………………………………………………….
na okres minimum trzech miesięcy.

…………………………………………..
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Załącznik nr 3
………………………………….

Łomża, dnia …………..……..

(imię i nazwisko bezrobotnego)

………………………………….
(adres zamieszkania)

………………………………….
(PESEL)

OŚWIADCZENIE BEZROBOTNEGO/NEJ O ROZPOCZĘCIU
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że w ciągu 3 miesięcy po ukończeniu studiów
podyplomowych:
……………………………………………………………………………………………………….
nazwa szkolenia/egzaminu

……………………………………………………………………………………………………….
rozpocznę/wznowię* działalność gospodarczą w zakresie: ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
i będę prowadził/ła ją przez okres co najmniej 3 miesięcy.

………………………………………
Data i podpis bezrobotnego/ej

