Łódź, dnia...................................

Wniosek
o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznania zasiłku dla
bezrobotnych, stypendium, dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1189 z późn. zm.)

Imię i nazwisko ............................................................................................................. ................................................
PESEL .................................................................................................................................................. ........................
Adres .............................................................................................................................................................................
Data ostatniej rejestracji w PUP .....................................
Data rozpoczęcia nauki/studiów ....................................
Nazwa szkoły, adres ......................................................................................................... ............................................

Dochód netto w rodzinie, z którą prowadzę wspólne gospodarstwo domowe, na dzień złożenia wniosku wynosi
.................................... Z dochodu utrzymują się osoby w liczbie ……… .
Wysokość dochodu miesięcznego netto na osobę w rodzinie wynosi .........................................

Stypendium proszę przekazać na rachunek bankowy
w………………………………………………………………………………………………….
/nazwa banku/

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Zobowiązuję się poinformować tutejszy Urząd o wszystkich zmianach mających wpływ na prawo do stypendium w terminie
do 7 dni od daty ich zaistnienia.
Oświadczam, iż Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi poinformował mnie o treści przepisu art. 233 § 1 Kodeksu Karnego ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 1950 z późn. zm.) „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 .”

…...........................................
/data i podpis/
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Adnotacje pracownika Urzędu
Pani/Pan………………………………………. spełnia/nie spełnia dyspozycji art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z dnia 2019r. poz. 1482 z późn .zm.).
Proponuję przyznać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na okres …………………………………………..
Urząd dysponuje/nie dysponuje środkami finansowymi na realizację wniosku.

………………………………………….
Podpis pracownika Urzędu

Postanowienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Zatwierdzam wniosek do realizacji

Odmowa

…………………….

………………………..

……………….

……………………

Data podpis pieczątka

Data podpis pieczątka
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Pouczenie
1. Stypendium przysługuje osobie bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia
zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, będącą
szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie
studiów niestacjonarnych.
2. Stypendium przysługuje na wniosek bezrobotnego, od dnia rozpoczęcia nauki przez okres 12 miesięcy. Na wniosek
osoby pobierającej stypendium, może zostać podjęta decyzja o kontynuacji jego wypłaty do ukończenia nauki zgodnie
z programem nauczania.
3. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie albo oświadczenie składane do dnia 5-go każdego miesiąca przez
bezrobotnego, stwierdzające kontynuowanie nauki oraz wysokość dochodu.
.4. Stypendium przysługuje w wysokości 100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1482 z późn.
zm.) pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
5. Dochód na osobę w rodzinie jest to suma miesięcznych dochodów (netto) rodziny na dzień złożenia wniosku, bez
względu na źródło ich uzyskania, podzielonych przez liczbę osób w rodzinie.
6. Do dochodu nie wlicza się kwoty stypendium.
7. Osoba, która pobrała nienależnie stypendium zobowiązana jest do jego zwrotu.
8. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
9. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie nauki,
przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium to przysługuje od dnia podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

…................................................
/data i podpis/
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…....................................................................
/imie i nazwisko/
…......................................................................................
/adres/
….......................................................................................
/PESEL/

OŚWIADCZENIE

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (zgodnie z art. 233 § 1
Kodeksu karnego Dz. U. z 2019r. poz. 1950 z późn. zm – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) oświadczam, że:
podjąłem/am dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych* od dnia...........................
…...........................................................................................................................................................................
/nazwa szkoły/

…...........................................................................................................................................................................
/adres/

podjąłem/am dalszą naukę w szkole wyższej gdzie studiuję w formie studiów niestacjonarnych*
od dnia..................................
…...........................................................................................................................................................................
/nazwa uczelni/

…...........................................................................................................................................................................
/adres/

* niepotrzebne skreślić

…....................................................................
/data i podpis/
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