POWIATOWY URZĄD PRACY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. Oleksiaka Wichury 3
08–300 Sokołów Podlaski

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI
Podstawa prawna: art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

I.

DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STYPENDIUM

Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................................
Adres ………………………………………………………………......................................................................................................

II.
1.

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STYPENDIUM.
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, za składanie fałszywych zeznań,
oświadczam, że:
• Podjąłem(ęłam) naukę w ciągu 12 miesięcy od daty zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
• W dniu, w którym rozpocząłem(ęłam) naukę jestem osobą bez kwalifikacji zawodowych, tj. nie posiadam
kwalifikacji zawodowych do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem,
świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do
wykonywania zawodu.
• Dochód w rodzinie na osobę nie przekracza wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej.
• Dalszą naukę podjąłem(ęłam) w:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)

Od dnia..............................................................................................................................................................
2.

Proszę o przekazywanie mojego stypendium na kontynuowanie nauki na moje konto osobiste nr:

      
w banku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa banku)

Zostałem(am) poinformowany(a), że w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu osoby bezrobotnej (z
innego tytułu niż podjęcie zatrudnienia) stypendium nie przysługuje.

III.
1.

2.
3.

4.

IV.
1.

2.
3.

ZAŁĄCZNIKI.
Zaświadczenie ze szkoły o podjęciu nauki, z dokładną datą rozpoczęcia nauki oraz informacją, który to jest
rok i semestr nauki oraz czy jest to szkoła publiczna lub szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły
publicznej.
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa domowego samodzielnie/wspólnie z rodziną.
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach rodziny – wraz z zaświadczeniami o uzyskiwanych dochodach,
zaświadczenie z pracy lub kopia odcinka emerytury, renty członków rodziny, kopie decyzji o przyznanych
zasiłkach (rodzinnych, dla bezrobotnych i innych).
Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

POUCZENIE.
Starosta, na wniosek, może przyznać stypendium osobie bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w
okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim podjęła
dalsza naukę:
• w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach
szkoły publicznej, albo
• w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych i spełnia kryterium dochodu na
osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z
pomocy społecznej.
• Rodzina – w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej to osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (ustawa z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wysokość stypendium:
• 100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Okres przysługiwania:
• Stypendium przysługuje bezrobotnemu przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
• Prawo do stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzerwania nauki.
• Wypłata stypendium może być, na wniosek osoby pobierającej stypendium, przedłużona do dnia
ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
• Osobie, która w trakcie pobierania stypendium podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub
działalność gospodarczą przysługuje stypendium 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.
• W przypadku utraty statusu osoby bezrobotnej z innej przyczyny niż podjęcie zatrudnienia stypendium
nie przysługuje.

Podstawa prawna:
Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania
zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

.................................................................
(miejscowość i data)

* - NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

……….………………….…………..............................
(podpis osoby ubiegającej się o stypendium)

