DES-………-622-………/………
Nowy Sącz, dnia ....................................

Do Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
Dla Powiatu Nowosądeckiego
WNIOSEK
o przyznanie stypendium z Funduszu Pracy na dalszą naukę
1. Nazwisko i imię bezrobotnego .................................................................................................
PESEL................................................................Telefon..........................................................
2. Adres zamieszkania ..................................................................................................................
3. Data rejestracji w PUP .............................................................................................................
4. Nazwa i adres szkoły ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Data podjęcia nauki ..................................................................................................................
6. Nazwa banku oraz numer indywidualnego rachunku bankowego wnioskodawcy na który
należy przekazywać stypendium ...........................................................................................
..................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia
wniosku o przyznanie stypendium zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn.zm.)

.....................................................................
podpis wnioskodawcy

W załączeniu:
1. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki z datą rozpoczęcia nauki.
2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach rodziny – wraz z zaświadczeniami.
W przypadku przekazywania stypendium na rachunek należy przedłożyć informację z banku
zawierającą nr rachunku.

POUCZENIE
Art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018r.
poz. 1265 z późn. zm.)
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
klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywych oświadczeń” 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.

........................................................................
nazwisko i imię wnioskodawcy

........................................................................
adres

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
dla celów ubiegania o stypendium na dalszą naukę
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z postanowień art.233§1
Kodeksu Karnego za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że rodzina1 moja składa
się z następujących osób:
L.p

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/nauki oraz wysokość
uzyskiwanych
dochodów2

1.
Wnioskodawca

----------------

2.

3.

4.

5.

6.

Wymienione wyżej osoby posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni ..............................ha
przeliczeniowe.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów 2 ( w przypadku :
zatrudnienia - zaświadczenie z zakładu pracy, prowadzenia działalności gospodarczej - zaświadczenie z US,
pobierania emerytury lub renty - zaświadczenie z ZUS lub KRUS, otrzymywania świadczeń rodzinnych zaświadczenie z zakładu pracy/OPS lub decyzja z OPS, pobierania dodatku mieszkaniowego - decyzja z OPS,
uzyskiwania dochodów z innego tytułu - zaświadczenie z instytucji właściwej) a posiadanie gospodarstwa
rolnego udokumentować aktualnym nakazem płatniczym lub zaświadczeniem z UG.

..........................................................
podpis wnioskodawcy

Art.233 Kodeksu Karnego : Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

POUCZENIE
1

Rodzina w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej to osoby spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
2
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszone o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób
W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1)
opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o
podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o
podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne , związane z
prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne
niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód
ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym
złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność a
jeżeli nie prowadził działalności za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w
oświadczeniu tej osoby.
3) W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się
wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek
wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej
wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
4) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala
się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego
informacje o wysokości :
a) przychodu;
b) kosztów uzyskania przychodu;
c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
d) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza - w przypadkach, o których
mowa w pkt 3
e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
f) należnego podatku;
g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem
pozarolniczej działalności gospodarczej.
5) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na
zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie
dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
6) W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie
pobierania stypendium dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty
a) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej
b) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy poczynając od miesiąca w
którym dochód został wypłacony.
7) W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się
w dochodzie osoby lub rodziny przez okres za który uzyskano ten dochód.
8) W przypadku uzyskania dochodu w walucie wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z
dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie stypendium
Podstawa prawna:art.55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst
jedn. Dz.U.z 2018r. poz.1508 z późn..zm)

DES-………-622-………/………
................................................., dnia ..............................
miejscowość
pieczęć szkoły

ZAŚWIADCZENIE
.......................................................................................................................................................
nazwa szkoły/uczelni
zaświadcza, że ........................................................................................ ur. ................................
imię i nazwisko ucznia/studenta
data urodzenia
zam. ..............................................................................................................................................
jest w roku szkolnym/akademickim * …....../...... uczniem/studentem* .................. klasy/roku*
.......................................................................................................................................................
rodzaj studiów
Nauka odbywa się w systemie zaocznym/wieczorowym* na wydziale ......................................
......................................................................................................................................................,
na kierunku: ..................................................................................................................................
Data rozpoczęcia nauki: ...............................................................................................................
Data ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania ..........................................................

........................................................
podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych powinna przedłożyć:
Zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy zawierające informacje
o wysokości:
a) przychodu;
b) kosztów uzyskania przychodu;
c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
d) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza - w przypadkach,
o których mowa w pkt 3
e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
f) należnego podatku;
g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem
pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne powinna przedłożyć:
a) zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania
b) dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

