ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU
PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSKIM
URZĘDZIE PRACY W KIELCACH
§1

Podstawy prawne
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest przyznawane na podstawie :
1. Art. 55 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.);
2. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507
z późn. zm.);
3. Rozporządzenia 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);
4. Rozporządzenia 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);
5. Niniejszych zasad.
§2

Definicje
Ilekroć w Zasadach jest mowa o:
1. Prezydencie – oznacza to Prezydenta Miasta Kielce, w imieniu którego działa na podstawie
pełnomocnictwa Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach lub inna upoważniona
osoba;
2. Urzędzie – oznacza to Miejski Urząd Pracy w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6,
25 –361 Kielce;
3. Bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4. Bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnego nie posiadającego
kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem,
świadectwem,

zaświadczeniem

instytucji

szkoleniowej

lub

innym

dokumentem

uprawniającym do wykonywania zawodu;
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5. Ustawie – oznacza to Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
6. Zatrudnieniu – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku
służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;
7. Innej pracy zarobkowej – oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na
podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy
o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;
8. Wnioskodawcy – oznacza to uprawnioną osobę bezrobotną występującą do Miejskiego
Urzędu Pracy w Kielcach z wnioskiem o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej
nauki;
9. Zasiłku dla bezrobotnych - oznacza to zasiłek, w wysokości, o której mowa
w Obwieszczeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.2019 r.
w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M. P. z 2019 r., poz. 417);
10. Rodzinie – oznacza to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
11. Dochodzie rodziny – oznacza to sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie
w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.;
12. Dochodzie na osobę w rodzinie – oznacza to dochód rodziny podzielony przez liczbę osób
w rodzinie;
13. Stypendium – oznacza to kwotę wypłacaną bezrobotnemu w okresie kontynuacji nauki
w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów
niestacjonarnych.
§3

Warunki przyznania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
1. Prezydent może przyznać z Funduszu Pracy stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki,
które wynosi miesięcznie 100% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. Podjęcie dalszej nauki należy rozumieć jako:
a) rozpoczęcie nauki po raz pierwszy na wyższym poziomie kształcenia niż ostatnio
zakończony, tj. w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych lub w szkole wyższej
(w formie studiów niestacjonarnych) – w przypadku ukończenia szkoły
ponadpodstawowej,
b) ponowne rozpoczęcie nauki w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych lub w szkole
wyższej (w formie studiów niestacjonarnych), po uprzednim przerwaniu nauki
w dowolnym typie szkoły ponadpodstawowej lub wyższej,
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c) kontynuację nauki na określonym poziomie kształcenia lecz w wyższej
klasie/semestrze szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych lub na wyższym
roku/semestrze szkoły wyższej (w formie studiów niestacjonarnych).
3. Prezydent może przyznać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki bezrobotnemu, jeżeli
spełnione będą łącznie następujące warunki:
a) bezrobotny nie posiada kwalifikacji zawodowych,
b) bezrobotny podjął dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, będącej
szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo w szkole
wyższej, gdzie studiuje się w formie studiów niestacjonarnych,
c) podjęcie nauki nastąpiło w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się
w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach,
d) dochód bezrobotnego nie przekracza wysokości dochodu na osobę w rodzinie
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń
z pomocy społecznej.
4. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej
na okres 12 miesięcy.
5. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest świadczeniem fakultatywnym, a jego
przyznanie uzależnione jest od aktualnego stanu środków finansowych przeznaczonych na
ten cel, pozostających w dyspozycji Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.
§4

Procedura przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium z tytułu
dalszej nauki
1. Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium z tytułu dalszej nauki odbywa się
w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, przy ul. Szymanowskiego 6.
2. Nabór wniosków o przyznanie stypendium z tytułu dalszej nauki ma charakter ciągły co
oznacza, że wnioski mogą być składane na bieżąco, aż do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel w danym roku.
3. Wniosek

wraz

z

wymaganymi

obowiązującym

w

urzędzie

załącznikami

druku

(dostępnym

wnioskodawca
na

stronie

winien

złożyć

internetowej

na

urzędu

http://mupkielce.praca.gov.pl w zakładce: Dla bezrobotnych i poszukujących pracy 
Dokumenty do pobrania), wypełnionym w sposób czytelny. Druk wniosku nie może być
modyfikowany.
4. Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie wystawione przez szkołę lub uczelnię o podjęciu dalszej nauki wraz
ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia i planowanego zakończenia; dodatkowo
w przypadku szkoły ponadpodstawowej z zaświadczenia powinno wynikać, że
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szkoła posiada status szkoły dla dorosłych, a szkoła niepubliczna posiada
uprawnienia szkoły publicznej; natomiast w odniesieniu do szkoły wyższej powinna
być zawarta informacja o systemie podjętych studiów,
b) 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).
5. Oryginały dokumentów dostarczanych w kserokopiach należy przedłożyć w urzędzie do
wglądu.
6. Urząd zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do
weryfikacji zamieszczonych we wniosku danych.
7. W przypadku, gdy wniosek zostanie nieprawidłowo wypełniony lub jest niekompletny
prezydent wyznacza wnioskodawcy 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. Wniosek
nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
8. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie stypendium z tytułu
dalszej nauki prezydent powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w drodze decyzji
administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
§5

Wypłata stypendium z tytułu dalszej nauki
1. Stypendium wypłacane jest z dołu za okresy miesięczne na rachunek bankowy
wnioskodawcy w terminach ustalonych przez urząd.
2. Kwotę stypendium za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do okresu, za który
świadczenie przysługuje, przyjmując, że za miesiąc liczy się 30 dni.
3. Podstawą wypłaty stypendium jest nieprzekroczenie wysokości dochodu (netto) 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. Wnioskodawca jest zobowiązany do składania comiesięcznych oświadczeń dotyczących
nieprzekroczenia kryterium dochodowego w miesiącu, za który stypendium ma być
wypłacane oraz dalszego kontynuowania nauki.
5. Wnioskodawca jest również zobowiązany do dostarczania co semestr do urzędu
zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki.
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6. Oświadczenia składane przez wnioskodawcę pod rygorem odpowiedzialności karnej
obowiązkowo powinny zawierać klauzulę: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”.
7. W przypadku nienależnego pobrania stypendium wnioskodawca jest zobowiązany do jego
zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
8. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu siedmiu dni,
poinformować Urząd o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na realizację wypłaty
przyznanego stypendium (np.: o przerwaniu nauki, zamiarze podjęcia zatrudnienia,
rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz innych okolicznościach powodujących utratę
statusu bezrobotnego).
9. Stypendium nie przysługuje:
a) w przypadku przerwania nauki,
b) od dnia utraty statusu bezrobotnego z innego tytułu niż podjęcie zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
c) w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
10. Wnioskodawcy, który w okresie kontynuacji nauki podjął zatrudnienie, inną pracę
zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku,
od dnia podjęcia tego zatrudnienia.
11. Zgodnie z przepisem art. 73 ust. 5 ustawy bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na
okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej,
pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w urzędzie jako
bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej
pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego
po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia
pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego
wynagrodzenia

za

pracę

miesięcznie,

odzyskuje,

na

pisemny

wniosek,

prawo

do otrzymywania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na czas skrócony o okres, za
który wypłacono stypendium przed utratą statusu bezrobotnego.
12. Prezydent może, na pisemny wniosek osoby pobierającej świadczenie, podjąć decyzję
o kontynuacji wypłacania stypendium maksymalnie do ukończenia nauki, zgodnie
z programem nauczania.
§6

Postanowienia końcowe
Niniejsze zasady wprowadza się do stosowania od dnia 23 grudnia 2019 r.
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