........................................................
(miejscowość i data)

...........................................................
(imię i nazwisko)
...........................................................
(adres zamieszkania)

...........................................................
(nr PESEL)

Starosta Tucholski
za pośrednictwem
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Tucholi
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI
Na podstawie art. 55 ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. j.t., poz. 149 z późn. zm.) wnioskuję o przyznanie
stypendium z tytułu podjęcia nauki w
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych lub wyższej, gdzie wnioskodawca studiuje w formie
studiów niestacjonarnych)

Naukę rozpoczęłam) ąłem dnia ..................................................................................................
Przyznane stypendium:
- będę odbierać osobiście w Banku Spółdzielczym w Tucholi
- proszę przekazywać na moje konto...................................................................................
...............................................................................................................................................
(podać Nr konta i nazwę banku)

Zobowiązuję się do dostarczania do Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi w terminie 7 dni
po zakończeniu każdego miesiąca oświadczenia o dochodach netto członków rodziny oraz
oświadczenia o kontynuowaniu nauki, a co semestr zaświadczeń ze szkoły potwierdzających
kontynuowanie nauki.
Oświadczenie
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z postanowień art. 233 Kodeksu Karnego
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności
do lat trzech” oświadczam, że:
1. Jestem osobą bezrobotną nie posiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek
zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej
lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.
2. W okresie 12 miesięcy od daty rejestracji w powiatowym urzędzie pracy jako osoba
bezrobotna podjęłam)ąłem naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole
wyższej, gdzie studiuję w formie studiów niestacjonarnych.
3. Przedstawione we wniosku dane są prawdziwe.

4. Zapoznałam)em się z warunkami uprawniającymi do ubiegania się i pobierania
stypendium, w szczególności dotyczącymi wysokości dochodu na osobę w rodzinie w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy
społecznej. Dochód uprawniający do świadczeń z pomocy społecznej do 30.09.2015r. nie
mógł przekroczyć 456zł miesięcznie na członka w rodzinie, a w przypadku osoby samotnie
gospodarującej 542zł miesięcznie. 0d 01.10.2015r. powyższe kryteria dochodowe uległy
zmianie. Obecnie dochód uprawniający do świadczeń z pomocy społecznej nie może
przekroczyć 514zł miesięcznie na członka w rodzinie, a w przypadku osoby samotnie
gospodarującej 634zł miesięcznie.
.
Do wniosku dołączam:
1.Zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające:
- datę rozpoczęcia nauki i informację o programowym terminie zakończenia nauki,
- formę studiów (w przypadku szkoły wyższej),
2. Oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody
wnioskodawcy i jego rodziny za miesiąc poprzedzający podjęcie nauki.

..................................................................
(czytelny podpis bezrobotnego)

