Kielce, dnia...................................

WNIOSEK
o sfinansowanie /dofinansowanie/ kosztów studiów podyplomowych
1. Imię i nazwisko.........................................................................................................................
2. Adres.........................................................................................................................................
3. Numer telefonu, e-mail.............................................................................................................
4. Nr PESEL
5. Posiadane kwalifikacje (nazwa ukończonej szkoły, uczelni, zawód).......................................
......................................................................................................................................................
6. Nazwa szkoły, uczelni, jednostki organizacyjnej, w której podjęte będą studia
podyplomowe …………………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................................
7. Nazwa kierunek podjętych studiów podyplomowych, wydział................................................
.......................................................................................................................................................
Zgodnie z art.42a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

2004r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm. poz. 1149 z 2018)
wnioskuję

o

sfinansowanie

kosztów

studiów

podyplomowych

.......................................................................................................................................................
w wysokości .....................................................,

i przelanie ich na rachunek bankowy

jednorazowo / w ratach*, wysokość rat …………………., ilość rat …………………………..
w .......................................................... oddział ...........................................................................
nr:

-

-

-

-

-

-

należący do ...................................................................................................................................
adres..............................................................................................................................................
8. Uzasadnienie celowości podjęcia studiów podyplomowych:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczam, ze:
1. Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 6 kk, za
oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, tj. kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
lat. 8, oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Kielcach do celów związanych z rozpatrzeniem i realizacją ww. wniosku, zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie ich swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE/
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO (Dz.U.UE.L.2016.119 str. 1).

........................................................
miejscowość, data

...............................................
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Zaświadczenie ze szkoły, uczelni potwierdzające rozpoczęcie studiów
podyplomowych (z wyraźnie określoną datą rozpoczęcia i zakończenia nauki, kosztem
wybranych studiów i terminem wpłaty należności na konto szkoły/uczelni za ww.
studia).
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje.
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych
dokumentów uprawdopodobniających prawo do sfinansowania kosztów studiów
podyplomowych.
Analiza zasadności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….
(podpis specjalisty ds. rozwoju zawodowego)

