Zatwierdzone Uchwałą nr 5/2015
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szczecinie
z dnia 31.03.2015r.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NA
KONTYNUOWANIE NAUKI
Podstawa prawna:
Art. 55 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 149 tekst jednolity)
Art.. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 163)
1. O stypendium na kontynuowanie nauki może ubiegać się osoba bezrobotna, która:
nie posiada kwalifikacji zawodowych, w rozumieniu ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz,
w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Szczecinie podjęła dalszą naukę:
a) w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącą szkołą publiczną lub
niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo
b) w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.
2. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki
w wysokości 100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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 otrzymanego stypendium
na kontynuowanie nauki.
4. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
5. Osoba, o której mowa w pkt.1 składa stosowny wniosek zawierający:
zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające podjęcie nauki
(zgodnie ze wzorem załączonym do wniosku),
zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów w rodzinie z ostatniego
miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień złożenia wniosku, tj.:
a) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia zawierającego
informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz
składki na ubezpieczenie chorobowe, w przypadku zatrudnienia lub
wykonywania innej pracy zarobkowej członka gospodarstwa domowego,
b) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, w przypadku prowadzenia przez
członka gospodarstwa domowego pozarolniczej działalności gospodarczej,

c) zaświadczenia oraz decyzje z ZUS lub KRUS, w przypadku pobierania
przez członka gospodarstwa domowego renty lub emerytury,
d) decyzje ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń, w przypadku pobierania
jakiegokolwiek świadczenia,
e) zaświadczenia z właściwej instytucji, w przypadku uzyskiwania dochodów
z innego tytułu.
f) wyrok sądowy dotyczący przyznania alimentów
6. Do wniosku o przyznanie stypendium na kontynuowane nauki należy dołączyć
oświadczenie o uzyskanych dochodach w rodzinie za pełny miesiąc kalendarzowy
poprzedzający dzień złożenia wniosku.
7. Przyznanie stypendium na kontynuowanie nauki uzależnione jest od posiadanego
limitu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel.
8. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie może przyznać stypendium na kontynuowanie
nauki w przypadku, gdy osoba bezrobotna w ciągu 12 miesięcy od daty rejestracji
w PUP po raz pierwszy rozpocznie naukę na wyższym poziomie kształcenia niż
ostatnio zakończony tj.:
w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych*, w przypadku
ukończenia gimnazjum,
w pierwszej klasie szkoły policealnej*, w przypadku ukończenia szkoły
średniej ,
na pierwszym roku studiów wyższych (w formie studiów niestacjonarnych) w
przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
9. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie nie przyzna stypendium, między innymi
w przypadku:
podjęcia nauki na studiach doktoranckich, podyplomowych,
zmiany kierunku studiów.
podjęcia nauki przed dniem rejestracji w tut. Urzędzie,
podjęcia nauki po upływie 12 miesięcy od dnia rejestracji w tut. Urzędzie.
10. Wniosek o przyznanie stypendium na kontynuowanie nauki można pobrać ze strony
internetowej PUP w Szczecinie (www.pupszczecin.pl), lub w siedzibie PUP (box 25).
11. Wniosek o przyznanie stypendium na kontynuowanie nauki należy złożyć w terminie
2 miesięcy od dnia podjęcia nauki.
12. Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające komplet dokumentów wskazanych
w pkt. 5.
13. W przypadku ubiegania się o stypendium na kontynuowanie nauki za niepełny
miesiąc, kwotę stypendium ustala się proporcjonalnie za okres podjęcia nauki.
14. W przypadku przekroczenia dochodu, o którym mowa w pkt. 3 w którymś z miesięcy,
stypendium za ten miesiąc zostaje wstrzymane, co jednocześnie nie powoduje
wydłużenia całkowitego okresu przysługiwania stypendium o kolejny miesiąc.
* będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

15. Osoba, której przyznano stypendium na kontynuowanie nauki zobowiązana jest do:
regularnego uczęszczania na zajęcia,
składania, do 5-go dnia każdego następnego miesiąca (w okresie pobierania
stypendium), oświadczenia o dochodach osiągniętych w rodzinie w miesiącu
poprzedzającym miesiąc składania oświadczenia wraz z dokumentami
potwierdzającymi ich wysokość,
dostarczenia do tut. Urzędu na koniec każdego semestru nauki zaświadczenia
potwierdzającego ukończenie semestru w pierwszym terminie bez poprawek
i dalsze kontynuowanie nauki,
dostarczenia do tut. Urzędu na koniec nauki świadectwa, dyplomu
potwierdzającego ukończenie wraz z informacją o konkretnym terminie
zakończenia nauki.

