KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM Z TYTUŁU DALSZEJ NAUKI
OBOWIĄZUJE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DLA POWIATU
TORUŃSKIEGO
Podstawa prawna:
Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.)
1. O stypendium mogą ubiegać się osoby:
- bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, które w okresie 12
zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęły dalszą
ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkoła publiczną
o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie
studiów niestacjonarnych.

miesięcy od dnia
naukę w szkole
lub niepubliczną
studiują w formie

2. Starosta może przyznać stypendium na wniosek bezrobotnego - druk wniosku PUP
dla PT.
3. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
- zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej termin rozpoczęcia nauki i jej kontynuację
- oświadczenie o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
- zaświadczenie o dochodach osiąganych przez osoby pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym.
4. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę
w rodzinie w rozumieniu przepisów pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń
z pomocy społecznej (tzn. w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930 z późn.zm.). do dochodu nie wlicza się kwoty tego
stypendium.
5. Po rozpatrzeniu wniosku Starosta wydaje decyzję administracyjną dotyczącą
przyznania lub odmowy przyznania stypendium.
6. Stypendium jest wypłacane przez okres 12 miesięcy w wysokości 100% kwoty zasiłku
dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.1.
7. Warunkiem wypłaty stypendium jest:
- comiesięczne złożenie oświadczenia o osiąganych przychodach w terminie
wyznaczonym przez PUP dla PT,
- comiesięczne złożenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki w terminie wyznaczonym
przez PUP dla PT,
- przedstawienie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na żądanie PUP dla PT.

8. Wypłata stypendium zostanie dokonana na konto bankowe wskazane przez osobę
bezrobotną bądź w odpowiedniej jednostce banku na podstawie uprawnienia wydanego
przez PUP dla PT w terminie wypłaty stypendium.
9. W przypadku przerwania nauki lub utraty statusu bezrobotnego, z powodu innego
niż podjęcie zatrudnienia, stypendium nie przysługuje. Starosta wydaje decyzję
administracyjną o utracie prawa do stypendium.
10. Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia
nauki zgodnie z programem nauczania.

Zapoznałem(am) się z treścią powyższych kryteriów
………………………………………………………..
Data i podpis

