Kielce, dnia …………………………
…………………………..……..………………

Znak sprawy: ………………………….

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………………..
(PESEL)

………………………………………………….
( telefon kontaktowy)

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Centrum Aktywizacji Zawodowej

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
( t.j.. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium
i dodatku aktywizacyjnego (t.j. Dz.U. z 2014r.,. poz. 1189), Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r., w sprawie
zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeo pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.
z 2015r., poz. 1058 ).

Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
1. Informuję, że od dnia …………………. podjąłem/am dalszą naukę w …..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( nazwa i adres szkoły)

2. Informacja o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego datę złożenia niniejszego wniosku
………………………………………………………..
(miesiąc, rok)
L.p.

Imię i nazwisko członka
rodziny

Stopieo
pokrewieostwa

Tytuł dochodu

Kwota dochodu
( w rozumieniu art. 8
ustawy o pomocy
społecznej )

1
2
3
4
5
6

Miesięczny dochód całej rodziny w miesiącu (j.w)………………………….. wynosił…………………………. zł.

Dochód na członka rodziny w miesiącu(j.w.)……………………………… wynosił ………………………………zł.
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o podjęciu nauki ze wskazaniem daty rozpoczęcia nauki
( oświadczenie musi byd opatrzone klauzulą : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”);
2. Informacja dotycząca dochodów wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
( niezależnie od źródła dochodów), z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, np..:
- zaświadczenie z zakładu pracy
- kopia odcinka renty, emerytury
- dokument dotyczący świadczeo rodzinnych, zasiłku dla bezrobotnych, alimentów, stypendium
otrzymywanego z innego tytułu (kserokopia)
- zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wnioskodawcy jak
również członków rodziny
- zaświadczenie z urzędu skarbowego w przypadku osób prowadzących działalnośd gospodarczą.

Miejski Urząd Pracy w Kielcach zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów
niezbędnych do weryfikacji zamieszczonych danych dotyczących przyznania stypendium.

OŚWIADCZAM, ŻE
- Wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe.
Zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 w związku z art.
233 § 6 Kodeksu karnego za zatajenie prawdy lub zeznanie nieprawdy.
Art. 233 § 1 K.k.: „Kto, składając zeznanie mające służyd 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”. Przepis ten stosuje się odpowiednio do
osoby, która składa fałszywe oświadczenie ( art. 233 § 6 K.k. ).
- Zostałem /am poinformowany/a, że warunkiem przyznania stypendium z tytułu podjęcia dalszej
nauki jest nieprzekroczenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeo z pomocy społecznej.
- Zobowiązuję się do dostarczania co semestr zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuowaniu
nauki. Nie złożenie jednego z w/w dokumentów spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium.
- W przypadku zmiany wysokości łącznego dochodu wszystkich członków rodziny, przerwania nauki
zobowiązuję się niezwłocznie poinformowad Miejski Urząd Pracy w Kielcach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby przez Miejski Urząd
Pracy w Kielcach dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku o przyznanie stypendium z tytułu
podjęcia dalszej nauki oraz wypłatą przyznanego stypendium, o którym mowa w art. 55 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm. ), zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne
rozporządzenie o ochronie danych ) – dalej RODO, oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz.1000 ).

……………………………………………….

………………………………………………….

(miejscowośd i data)

( czytelny podpis wnioskodawcy)

Wypełnia Miejski Urząd Pracy w Kielcach
1. Razem dochód całej rodziny: ………………………………………………………………………………….
2. Liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie…………………….
3. Przeciętny dochód na jednego członka rodziny wynosi: ………………………………………..
Wniosek spełnia/ nie spełnia* kryteria dochodowe Ustawy o pomocy społecznej.
Należy przyznad/ nie przyznad* stypendium w wysokości 100 % kwoty zasiłku na okres:
…………………. miesięcy.

*niewłaściwe skreślić

Sprawdził pod względem merytorycznym: …………………………………………………………
( data, podpis i pieczątka pracownika MUP )

……………………………………………………………………………
(data i podpis i pieczątka Dyrektora MUP)

