…………………………………………………….…….
( imię i nazwisko )

………………………………..………………………………..
( miejscowość, data )

………………………………………………….…….…
( data urodzenia )

…..……………..………………………………………………
( nr w rejestrze MUP – wypełnia urząd )

…………………………………..……….….…………
( nr telefonu )

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 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1189); Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1358); Zasady przyznawania i wypłaty stypendium
z tytułu podjęcia dalszej nauki obowiązujące w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach

Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia przeze mnie z dniem …….………………………
dalszej nauki w:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
( nazwa i adres szkoły )

Oświadczam, że w miesiącu poprzedzającym datę złożenia niniejszego wniosku, tj.
…………………………………………, dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
wyniosły:
LP

Imię i nazwisko członka rodziny

Stopień
pokrewieństwa

Kwota dochodu netto (w
Tytuł dochodu

rozumieniu art. 8 ustawy o
pomocy społecznej )

1
2
3
4
5
6
Razem

Zgodnie z powyższym dochód na członka rodziny wynosił: ……………………………………………………………………………………………………
1

ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ OŚWIADCZAM,
ŻE WSZELKIE PODANE PRZEZE MNIE W NINIEJSZYM WNIOSKU DANE SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM
OŚWIADCZAM RÓWNIEŻ, ŻE:
- zapoznałem/am się z Zasadami przyznawania i wypłaty stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki obowiązującymi
w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, a w szczególności z warunkami dotyczącymi nieprzekroczenia wysokości
dochodu na osobę w rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń
z pomocy społecznej;
- zobowiązuję się do comiesięcznego składania oświadczeń o stanie dochodów w rodzinie oraz kontynuowaniu nauki,
a co semestr zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki - niezłożenie w/w dokumentów spowoduje
wstrzymanie wypłaty stypendium;
- w przypadku zmiany wysokości dochodu w rodzinie, przerwania nauki lub innych zdarzeń mogących wpływać na
wypłatę stypendium, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować MUP Kielce.

…………………………………………………………………..
( podpis wnioskodawcy )

Załączniki:
- zaświadczenie ze szkoły o podjęciu nauki ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz systemu kształcenia
- dokumenty poświadczające wysokość 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 świadczeń rodzinnych, zasiłku dla bezrobotnych, alimentów, stypendium otrzymywanego
z innego tytułu, zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, jak również
członków rodziny, zaświadczenie z urzędu skarbowego (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
W/w dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub ich kserokopie wraz z oryginałami do wglądu dla pracownika urzędu
przyjmującego dokumenty
Urząd zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych dotyczących przyznania
stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Wypełnia Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Dochód w
rodzinie

Liczba członków
rodziny

Dochód na
członka

Wniosek spełnia kryteria dochodowe ustawy
o pomocy społecznej:
Wnioskodawca jest osobą bezrobotną bez
kwalifikacji:
Proponuję rozpatrzyć wniosek:
Proponuję przyznać stypendium w okresie:

Data rejestracji
w MUP

Data podjęcia
nauki

Posiadane
wykształcenie

TAK

NIE

TAK

NIE

POZYTYWNIE

NEGATYWNIE

OD DNIA

DO DNIA

Uwagi:

……………..………..……..………………………………………….………………………
( data, podpis i pieczątka pracownika merytorycznego )

……………………………..…………………..……………………………
( data, podpis i pieczątka kierownika )

…………………………….……………………………………………………
( decyzja i podpis )

2

