….......................................................
Imię i nazwisko osoby bezrobotnej

Kraków, dnia …................

.........................................................
adres
Prezydent Miasta Krakowa
za pośrednictwem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34

WNIOSEK
o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki
Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm. ) zwracam się o przyznanie stypendium
z tytułu podjęcia nauki w …............................................................................................
UZASADNIENIE
Od dnia …...................................................... jestem zarejestrowana/y jako osoba bezrobotna.
Nie posiadam kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem,
świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.
Dnia …......................................................... podjąłem naukę w ….................................................
...….................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Pozostaję/nie pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym z:
…............................................................................................................................................................
W załączeniu przedkładam;
1) zaświadczenie określające datę rozpoczęcia, system pobierania nauki oraz czas trwania nauki
2)oświadczenie o dochodach wraz z potwierdzającymi je dokumentami.
Nadmieniam, iż zostałem zapoznany z warunkami uprawniającymi do ubiegania się o stypendium
i warunkami jego utraty.

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

Kraków, dnia ….....................
1. Wniosek Pana (i) …................................................Pesel.................................................
adres.................................................................................................................................
o wypłatę stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki z dnia..........................................
2.Dochód rodziny wyliczony z miesiąca.........................................................................
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany (a) oświadczam, że w m-cu ….......................dochodami mojej rodziny (osoby
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące) były:
1...........................................zł. dochód z tytułu...........................................................................
2............................................zł. dochód z tytułu...........................................................................
3............................................zł. dochód z tytułu...........................................................................
4............................................zł. dochód z tytułu...........................................................................
Suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie............................................................................
Do oświadczenia dołączam następujące dokumenty:
1..............................................................................
2.............................................................................
3............................................................................
4..............................................................................
Liczba osób w rodzinie..........................................
Dochód na osobę w rodzinie..................................
Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a, że za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub
zatajenie w nim prawdy, grozi kara pozbawienia wolności na podstawie art. 233 § 1 Ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

…...............................................................
data i podpis składającego oświadczenie




Osoba samotnie gospodarująca – dochód 634 zł
Osoba w rodzinie – dochód 514 zł
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 288 zł

Informacja
Do wniosku należy załączyć:
Zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię wyższą albo oświadczenie stwierdzające podjęcie lub
kontynuowanie nauki (z dokładnie określoną datą rozpoczęcia i zakończenia nauki).
Oświadczenie o wysokości dochodów rodziny wraz z dokumentami:
 w przypadku osób zatrudnionych - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części
finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 w przypadku osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło albo w
okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług
rolniczych) - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia zawierające informację o wysokości
potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz
składki na ubezpieczenie chorobowe,
 w przypadku osób pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego – dowody otrzymania renty
lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego /decyzja oraz odcinek
otrzymania świadczenia/,
 w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od
osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o przychodzie z tej
działalności pomniejszonym o koszty uzyskania, obciążenie podatkiem należnym i składkami na
ubezpieczenie zdrowotne, odliczonymi od dochodów składkami na ubezpieczenie społeczne
niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodu,
 w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie wydane przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia
składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
• zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
• inne dokumenty mające wpływ na przyznanie stypendium, tj. decyzje organów przyznających
świadczenia pieniężne (np. decyzję z Urzędu Miasta w przypadku korzystania z prawa do
dofinansowania do czynszu, prawa do zasiłku rodzinnego, stypendiów).

Pouczenie:
1. Stypendium może być przyznane osobie bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12
miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponad
podstawowej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły
publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.
2. Stypendium przyznaje się na wniosek bezrobotnego, na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
3. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie albo oświadczenie składane przez bezrobotnego
stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki. Oświadczenie to składane jest pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w obecności pracownika Urzędu.
4. Stypendium przysługuje w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych - pod warunkiem
nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej:
 osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł
 osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł

5. Dochód na osobę w rodzinie jest to dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.
Dochód rodziny jest to suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie.

Dochód na osobę w rodzinie jest to suma miesięcznych przychodów rodziny pomniejszona o zaliczki na podatek
dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i płacone alimenty, z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku, bez względu na źródło ich uzyskania, podzielonych przez liczbę osób w rodzinie.
Rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Do dochodu nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny lub motywacyjny przyznanej na podstawie przepisów o systemie
oświaty,
- wartości świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
6. Podstawą ustalenia dochodu jest udokumentowane oświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy
i innych członków rodziny. Do dochodu nie wlicza się kwoty stypendium z tytułu kontynuowania nauki.
7. Osoba, która pobrała nienależnie stypendium, zobowiązana jest do jego zwrotu.
8. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. W przypadku przerwania przez bezrobotnego
nauki na okres krótszy niż 365 dni i złożenia wniosku o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki do 14
dni od dnia jej podjęcia, prawo do stypendium przysługuje na okres skrócony o okres jego pobierania przed
pozbawieniem prawa do stypendium.
9. Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje w przypadku:
- niedostarczenia w terminie zaświadczenia wystawionego przez szkołę/uczelnię lub niezłożenia oświadczenia
potwierdzającego podjęcie nauki; niezłożenia oświadczenia o dochodach wraz z dokumentami.
10. Osobie, której przyznano stypendium na podstawie art. 55 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, od podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
11. Finansowanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, które jest świadczeniem fakultatywnym, podlega
limitowaniu w ramach środków określonych w planie finansowym Funduszu Pracy.
12. Finansowanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki uzależnione jest od posiadania środków
finansowych na ten cel.

Podstawa Prawna :

1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).
2. Art. 6 pkt 3, 4 i 14, art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 930 z późn.zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego
trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r. poz. 1189).

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

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

( miejscowość , dnia )

( podpis wnioskodawcy )

