…………………………….
miejscowość i data

Powiatowy Urząd Pracy
w Świętochłowicach

WNIOSEK
o przyznanie stypendium na podstawie art. 55 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy…………………………………………………………
2. Adres zamieszkania……………………………………………………………………..
3. PESEL…………………………………… tel. …………………………………………
4. Nazwa i adres szkoły……………………………………………………………………
5. Data podjęcia nauki……………………………………………………………………
6. Przewidywany okres trwania nauki (w miesiącach)…………………………………….

……………………………
podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Oświadczenie o wysokości dochodu.
2. Zaświadczenie albo oświadczenie stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki,.

POUCZENIE
Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
1. Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął
dalszą 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, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w
wysokości 100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
2. Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
3. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości 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.
4. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie albo oświadczenie składane przez bezrobotnego stwierdzające podjęcie lub
kontynuowanie nauki.
4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. Przepis art. 73 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
6. Osobie, której starosta przyznał stypendium, o którym mowa w ust. 1, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Przepis art. 41 ust. 3c stosuje się
odpowiednio.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że mój dochód w rodzinie na osobę w miesiącu ………………………...
nie przekracza wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

………..……………………………..
Data i podpis

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam,
że od dnia ……………………………..podjąłem/am – kontynuuję* naukę w:
……….………………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły)

……………………………..
Data i podpis

* niewłaściwe skreślić

