Nowa Sól, dnia ……………………
…………......………………………
(imię i nazwisko)

………………......…………………
(PESEL)

…………….....……………………
(adres zamieszkania)

…………………......………………

Powiatowy Urząd Pracy
w Nowej Soli
Wniosek o przyznanie stypendium w związku z podjęciem nauki.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) wnioskuję o przyznanie stypendium w związku z
podjęciem nauki w dniu ……....…………......…… w ……………………………….............................
…………………………………….........................................................…...………………………...........
(pełna nazwa szkoły lub uczelni)

W załączeniu do wniosku przedkładam następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o dochodach
2. Zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię o podjęciu dalszej nauki wraz ze wskazaniem
dokładnej daty jej rozpoczęcia
3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych przez osoby prowadzące wspólne
gospodarstwo domowe z wnioskodawcą w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
4. …………..................................................................................................................………………..
5. ………………..................................................................................................................…………..
Zobowiązuję się do:
- dostarczania do urzędu pracy zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki do 8 dnia
każdego miesiąca; niezłożenie zaświadczenia lub oświadczenia spowoduje wstrzymanie wypłaty
stypendium,
- niezwłocznego ( nie później niż w ciągu 7 dni) informowania urzędu pracy każdorazowo o
przekroczeniu wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ( kryterium dochodowe: dla
osoby w rodzinie - 528, 00 zł., dla osoby samotnie gospodarującej - 701,00 zł.),
- niezwłocznego ( nie później niż w ciągu 7 dni) informowania urzędu pracy o przerwaniu nauki lub
wystąpieniu innych okoliczności mających wpływ na wypłatę stypendium.
Zostałem(am) zapoznany(a) z zasadami przyznawania i wypłaty stypendium.

.……………….…………………….
podpis wnioskodawcy

Zasady przyznawania i wypłaty stypendium dla bezrobotnych
podejmujących naukę
Podstawa prawna: art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), § 5.1 i § 6.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania
zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1189)
§1
1. Stypendium może zostać przyznane osobie bezrobotnej, która łącznie spełni wszystkie niżej
wymienione warunki:
- nie posiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem,
świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu,
- w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą
naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną
o uprawnieniach szkoły publicznej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów
niestacjonarnych.
- nie została przekroczona wysokość dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o
pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, do dochodu nie
wlicza się kwoty tego stypendium,
- złoży wniosek o przyznanie stypendium w związku z podjęciem nauki.
2. Przez podjęcie dalszej nauki należy rozumieć rozpoczęcie kształcenia :
- po raz pierwszy na pierwszym roku nauki; podjęcie kształcenia na poziomie, który wcześniej
został podjęty a nieukończony nie spełnia warunku podjęcia kształcenia po raz pierwszy,
- na wyższym poziomie w stosunku do najwyżej dotychczas ukończonego
• poziomy kształcenia to: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła wyższa;
• kształcenie w szkole ponadpodstawowej na innym kierunku lub też w innego rodzaju szkole
w sytuacji posiadania ukończonej szkoły ponadpodstawowej nie spełnia warunku podjęcia
kształcenia na poziomie wyższym,
- na kierunku kształcenia umożliwiającym zdobycie kwalifikacji zawodowych.
§2
1. Stypendium przyznaje się osobie uprawnionej na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki
w wysokości 100 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie albo oświadczenie składane przez osobę
uprawnioną pod rygorem odpowiadzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.
3. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
4. Stypendium nie przysługuje w przypadku przekroczenia wysokości dochodu na osobę w
rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
5. W przypadku gdy bezrobotny uprawniony do pobierania stypendium z tytułu podjęcia nauki,
utraci status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości
przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestruje się w
powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia,
zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności,
pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku
macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej,
prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do stypendium, na czas
skrócony o okresy pobierania stypendium przed utratą statusu bezrobotnego oraz okresy, o
których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.
4. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej przez
osobę której przyznano stypendium z tytułu kontynuacji nauki stypendium przysługuje w
wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy od dnia podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

§3
1. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc
przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie
przysługuje.
2. Stypendium wypłacane jest z dołu, za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez
powiatowy urząd pracy, nie później niż do 14 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
• dochód na osobę w rodzinie oznacza dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w
rodzinie.
• dochód rodziny oznacza sumę miesięcznych przychodów osób w rodzinie z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym
wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o :
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
• rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
• osobą samotnie gospodarującą jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo
domowe
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zasadami przyznawania i wypłaty stypendium dla
bezrobotnych podejmujących naukę

……………………………
(miejscowość, data)

…………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Nowa Sól, dnia ……………………
………………….......….......………
(imię i nazwisko)

…………...………......…………
(PESEL)

……………...……......…………
(adres zamieszkania)

……………...……......…………
Oświadczenie o dochodach
dla celów ubiegania się o stypendium z tytułu podjęcia nauki
Oświadczam, że:
 Jestem osobą samotnie gospodarującą, prowadzę jednoosobowe gospodarstwo domowe*
 Wspólnie zamieszkuję i prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z niżej wymienionymi
osobami*
Lp.

Nazwisko i imię

Stopień
pokrewieństwa

Źródło uzyskiwanych
dochodów

Dochód miesięczny

1. Wnioskodawca
2.
3.
4.
5.
6.

Razem:
Oświadczam, że podałem(am) wszystkie dochody, jakie uzyskiwane są w mojej rodzinie

...................................................
(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje pracownika Powiatowego Urzędu Pracy:
Dochód na osobę w rodzinie wynosi: ..............................zł.
Wnioskodawca spełnia/nie spełnia* kryterium do przyznania stypendium.
....................................................
* niepotrzebne skreślić

(podpis pracownika
przyjmującego wniosek)

