
                                                                                                          Kraków, dnia ….................. 

 

 

W N I O S E K 

o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych 

 

 

Podstawa prawna: art. 42 a, art. 43  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 

maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy  (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 667). 

 

Część I. Wypełnia Wnioskodawca. 

 

A. Dane dotyczące Wnioskodawcy. 

 

 Imię i nazwisko.................................................................................. ............................................................................. 

 PESEL1[__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

 Adres zamieszkania:.......................................................................................................... .............................................. 

 Adres do korespondencji:..................................................................................................... ........................................... 

 Nr telefonu ..........................................adres e-mail:.......................................................................................................  

 Kierunek ukończonych studiów................................................................................................. ..................................... 

 

B. Informacje o studiach podyplomowych. 

 

 Nazwa studiów podyplomowych:................................................................................................. ...................... …........ 

 Termin realizacji studiów podyplomowych objętych programem od …............................do........................................  

 Nazwa i adres organizatora studiów podyplomowych: ….......................................................................... .................... 

…............................................................................................................................. ......................................................... 

 Łączny koszt studiów podyplomowych …..................................................................................................................zł 

 Wnioskowana wysokość dofinansowania: ........................................................................................ ......................... zł 

słownie:…..................................................................................................................................... ................................ 

        płatne jednorazowo/ w  …............….. ratach po …....................................... .............................................…............zł 

Pozostałą kwotę w wysokości:............................................................zł zobowiązuję się opłacić z własnych  środków. 

 Uzasadnienie potrzeby dofinansowania studiów podyplomowych: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Uwaga: 

 Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania studiów podyplomowych. 

 Wniosek wraz z kompletem dokumentów powinien zostać złożony na Dzienniku Podawczym pok. 119 w terminie 

minimum 30 dni przed datą dokonania dofinansowania. 

 Powiadomienie o rozpatrzeniu wniosku następuje do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych 

dokumentów. 

 Osoba bezrobotna powinna posiadać ustalony profil pomocy II  oraz założony Indywidualny Plan Działania. 

Wnioski osób niespełniających ww. kryteriów nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych. 
Oświadczam, że: 

 Świadomy/a odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 

z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 

                                                 
1
  w przypadku cudzoziemca nr dokumentu stwierdzającego tożsamość 



 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych                                  

z rozpatrywaniem wniosku i monitorowaniem przebiegu  studiów. 

Załączniki: 

 Załącznik Nr 1 – oświadczenie organizatora studiów podyplomowych. 

 Kserokopia dokumentu o ukończeniu studiów  wyższych. 

 Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzony pieczęcią przez organizatora studiów 

podyplomowych. 

 

 

                                     ........................................................... 
                                                                                               (data i czytelny  podpis Wnioskodawcy ) 

 

 

 

Część II. Wypełnia Grodzki Urząd Pracy. 

 

1). Realizacja Indywidualnego Planu Działania – wypełnia doradca klienta nadzorujący realizację IPD. 

  

    TAK  w zakresie studiów podyplomowych pn.: …..…………….…….………….………….………..….....… 

  …………………………………………………………………………………………………… 
 
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………..…………………………… 

            …………………………………………………………………………………………………….. 

   NIE 

 

Wnioskodawca jest objęty w ramach pomocy: 

 

 Profilem  I                                  Profilem  II                         Profilem  III 

 

Uwagi: 

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

                                                                                                                                                                                                      

           …......................................... 
                         (pieczęć i podpis doradcy klienta) 

2). Opinia specjalisty ds. rozwoju zawodowego (doradcy klienta): 

 

…................................................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................................................. 

 

                                                                                                                      .........................................                                                                                                          
                         (pieczęć i podpis)      

  

3). Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  podjął  decyzję o jego: 

 

 realizacji w całości 

 realizacji w części.......................................................................................................... .................................................. 

 nie przyjęciu do realizacji2 
 

 

 

 

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

                (pieczęć i podpis Dyrektora 
                       Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie) 

 

 

 

 

                                                 
2
 właściwe podkreślić 



 

 

 

 
                         Załącznik nr 1  
 .............................................................................................  

     (pieczęć organizatora studiów podyplomowych) 
                                                                                                                                                                         …......................................................... 

                 (miejscowość i data) 

OŚWIADCZENIE  

ORGANIZATORA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 
 

Imię i Nazwisko uczestnika studiów podyplomowych: .............................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia: ..........................................................................................................................................................................  

PESEL 1 [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__] 

jest słuchaczem/słuchaczką studiów podyplomowych. 

Nazwa studiów podyplomowych: .............................................................................................................................................................  

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

Adres organizatora studiów podyplomowych: ..........................................................................................................................................  

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

Termin realizacji studiów podyplomowych objętych programem: od......................................do........ .......................................... 

Data rozpoczęcia i zakończenia semestrów: 

Semestry Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

I    

II    

III    

IV    

 

Przewidywany termin złożenia pracy dyplomowej/termin obrony: ..........................................................................................................  

Łączny koszt studiów podyplomowych wynosi: .......................................................................................................................................  

w rozbiciu na czesne za semestr wynosi: 

Semestry Kwota Słownie Termin płatności* 

I     

II     

III     

IV     

*) w przypadku uiszczenia kwoty za semestr proszę wpisać „ZAPŁACONO” 

 

Numer rachunku bankowego organizatora studiów podyplomowych: ......................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  
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 ............................................................................................................................................................. w przypadku cudzoziemca nr dokumentu stwierdzającego tożsamość 

 



Potwierdzeniem dokonania zapłaty będzie faktura wystawiona i przesłana przez organizatora studiów 

podyplomowych (w terminie 7 dni od daty wpływu środków na konto organizatora studiów podyplomowych): 

Nazwa i adres: ….................................................................................................................................................................. .......... 

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

…............................................................................................................................. ........................................................................ 

NIP..................................................................................REGON................................... ................................................................ 

                                                                                                         

                                                                                                            …................................................................. 

                             (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)  


