…..............................................

…...............................................

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

…..............................................
(adres zamieszkania)

….............................................
(Nr PESEL)

OŚ WIADCZENIE
bezrobotnego pobierającego / kontynuującego pobieranie stypendium z tytułu podjęcia
dalszej nauki
za miesiąc(słownie) / rok ....................................................
Świadomy/a odpowiedzialności karnej)* za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że dochód netto wnioskodawcy / na osobę w rodzinie)** wyniósł …...................................... zł
(……………………………………………………………………………..
(słownie)

Jednocześnie oświadczam, że we wskazanym wyżej miesiącu kontynuowałem naukę w szkole
wskazanej we wniosku o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki i
podjąłem od dnia …………… / nie podjąłem)*** zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej.
Pouczenie:
1. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub przekroczenia dochodu na
osobę w rodzinie według przepisów o pomocy społecznej tj. 514 zł netto na osobę w
rodzinie lub 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej.
2. Do dochodu nie wlicza się kwoty otrzymanego stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.
…...............................................................
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
)

*- art. 233 kodeksu karnego „kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę
podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat”
)**, )***

- właściwe podkreślić

POUCZENIE
W celu ustalenia wysokości dochodu* na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej należy uwzględnić wszystkie dochody uzyskiwane przez:
1. wnioskodawcę (np. stypendium szkoleniowe, stypendium za staż, renta rodzinna, alimenty),
2. członków rodziny z tytułu (jeżeli dotyczy):
 zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej od pracodawcy o wysokości
uzyskiwanego wynagrodzenia,
 pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury (z ZUS o wysokości renty lub
emerytury),
 pobierania świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego (z ZUS o wysokości tego świadczenia),
 pobierania świadczenia pieniężnego z Powiatowego Urzędu Pracy (z PUP o wysokości zasiłku
dla bezrobotnych lub innego pobieranego świadczenia),
 prowadzonej pozarolniczej działalności (z Urzędu Skarbowego),
 prowadzenia gospodarstwa rolnego (z Urzędu Gminy o ilości ha przeliczeniowych),
 pobierania jakiegokolwiek świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zaświadczenie z OPS),
 z innego tytułu niż wymienione wyżej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------*dochód – suma 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 pomniejszoną o:
1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r.163r. j.t., z
późn. zmianami).

