Kielce, dnia …………………………
………………………………………………….
Imię i nazwisko

………………………………………………….
Adres zamieszkania

………………………………………………….
………………………………………………….
PESEL

………………………………………………….
nr telefonu

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach
Wniosek o przyznanie stypendium
Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) składam wniosek o przyznanie
stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki w ramach II profilu pomocy.
Część I

1. W załączeniu do wniosku przedkładam następujące dokumenty:
• Zaświadczenie o podjęciu nauki.
• Informację, dotyczącą dochodów netto wszystkich osób, prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe (niezależnie od źródła dochodów), z miesiąca
poprzedzającego datę złożenia wniosku, np.:
- zaświadczenie z pracy
- kopia odcinka renty, emerytury
- świadczeń rodzinnych
- zasiłku dla bezrobotnych
- alimentów
- stypendium
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
wnioskodawcy jak również członków rodziny
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku osób, prowadzących działalność
gospodarczą
2. Zobowiązuję się do dostarczania zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.
Nie złożenie powyższego zaświadczenia, spowoduje wstrzymanie wypłaty
stypendium. W przypadku zmiany wysokości łącznego dochodu na osobę
w rodzinie, poinformuję niezwłocznie Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.
Część II
Dochody mojej rodziny z miesiąca …………………………… .
Imiona i nazwiska członków rodziny

Kwota dochodu

1. Wnioskodawca
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Razem dochód:

…………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Część III
Oświadczam, że z powyższego dochodu utrzymują się następujące osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233
Kodeksu Karnego za złożenie fałszywego oświadczenia. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.
Art. 233 KK § l: ,,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 od 6 miesięcy do lat 8”.
Art. 233 KK § 6: ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe
oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej.”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.922).
Ja niżej podpisany oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

…………………………………….

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

(miejscowość i data)

(podpis wnioskodawcy)

Część IV

Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

1. Razem dochody ___________________________________________________________zł
2. Liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym _______
3. Miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi:

zł

4. Stypendium ____________________________________________________________ zł

(miejscowość i data)

(podpis pracownika urzędu)

