
              
    

                POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUDNIKU 

                  48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21 
                  tel. 77/  436 23 04  fax 77 / 436 37 82  
                  e-mail: oppr@praca.gov.pl  
  

 
    ……………………, data ………………. 

 
………………………………………. 
                (imię i nazwisko) 
………………………………………. 
   (adres zamieszkania,  nr telefonu) 
………………………………………. 
  (data i miejsce urodzenia, PESEL) 
………………………………………. 
         (seria i nr dowodu osobistego) 
 
 

WNIOSEK  O  SFINANSOWANIE    STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH  
 
 
        Na podstawie art. 42a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) wnioskuję o dofinansowanie ze środków Funduszu 
Pracy kosztów studiów podyplomowych w kierunku ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
prowadzonych przez ………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 

( pełna nazwa i adres uczelni ) 

 
 
         Oświadczam, że posiadam wykształcenie wyższe zawodowe / magisterskie * /licencjat * 
w kierunku ……………………………………………………………………………………. 
ukończone na uczelni wyższej ………………………………………………………………… 

( nazwa uczelni ) 

w dniu ………………….. roku. 
 
Czas trwania studiów podyplomowych: liczba semestrów : …………………       … w tym : 
 
- planowany termin rozpoczęcia każdego semestru : ………………………..……………… 

                      (dzień, miesiąc, rok) 

- planowany termin zakończenia każdego semestru: ………………………………………. 
                      (dzień, miesiąc, rok) 

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi: …………………………… zł 
Płatne jednorazowo / w …… ratach za kolejne semestry po ….……………… zł* 

 
 
* ) niepotrzebne skreślić 
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 Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za składanie 
fałszywych oświadczeń, oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o obowiązku: 
- bezzwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o przerwaniu   
   nauki, 
- w przypadku podjęcia zatrudnienia do dostarczenia umowy o pracę 
 
 

Przebieg pracy zawodowej  : 

Okres przepracowany Nazwa pracodawcy  
(zakładu pracy) 

Zajmowane stanowisko i 
rodzaj wykonywanych zadań 

od do 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
UZASADNIENIE celowości podjęcia studiów podyplomowych: …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
       
       Zostałem/am zapoznany/a z zasadami dofinansowania studiów podyplomowych i 
zobowiązuję się do zawarcia umowy, w której zostaną określone warunki dofinansowania. 
 
 
                      
 
      ………………………………… 
 (podpis osoby ubiegającej się o refundację) 
 
          
 
Załączniki:  

-       kserokopie dyplomu ukończonych studiów  

- zaświadczenie z uczelni potwierdzające nazwę -  kierunek studiów podyplomowych, termin odbywania 
studiów (w tym ilość i datę rozpoczęcia i zakończenia każdego semestru), wysokość opłat za każdy semestr 
(bez kosztów wpisowego), nazwa i konto uczelni, na które dokonuje się wpłaty 
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