REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest przyznawane na podstawie:
1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008r.Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
2) Ustawu z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009r., Nr 175, poz.
1362 z późn. zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r.
w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłków dla bezrobotnych, stypendium
i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2009r.Nr 136, poz. 1118).
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) PUP – Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie,
2) wnioskodawca – osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Rzeszowie, która złożyła wniosek o przyznanie stypendium z tytułu
podjęcia dalszej nauki;
3) bezrobotny – osoba, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r., Nr 69,
poz. 415 z późn. zm.);
4) bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych - bezrobotny nie posiadający
kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych
dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym
dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu;
5) ustawa - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
6) zatrudnienie – wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku
służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) dochód dziecka – jest to dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej
renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek
pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty, oraz kwotę odpowiadającą dochodom
uzyskiwanym z majątku dziecka;
2) dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób
w rodzinie;
3) dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
4) osoba samotnie gospodarująca – jest to osoba prowadząca jednoosobowe
gospodarstwo domowe;
5) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

§2
1. Starosta może przyznać z Funduszu Pracy bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych
stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia prawidłowo i czytelnie wypełnionego
wniosku o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, podpisanego przez
wnioskodawcę – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz
z wymaganymi załącznikami.
4. Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki musi być złożony przez
wnioskodawcę w miesiącu rozpoczęcia nauki.

Rozdział II
Szczegółowe warunki i zasady przyznania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
w PUP RZESZÓW
§3
Wysokość i okres pobierania stypendium, kryteria ubiegania się o stypendium z tytułu
podjęcia dalszej nauki
1. Starosta na wniosek wnioskodawcy może przyznać z Funduszu Pracy na okres 12
miesięcy stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, które wynosi miesięcznie 100%
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. Podjęcie dalszej nauki należy rozumieć jako rozpoczęcie nauki na I roku po raz pierwszy
na wyższym poziomie niż ostatnio zakończony.
3. Wykluczone z ubiegania się o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
będą osoby bezrobotne podejmujące naukę w szkołach, po których nie uzyskuje się
kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu, tj. w szkołach średnich
ogólnokształcących.
4. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może zostać przyznane bezrobotnemu, który
złożył wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, jeżeli spełnione
będą łącznie następujące warunki:
1) bezrobotny podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych,
będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo
w szkole wyższej, gdzie studiuje się w formie studiów niestacjonarnych;
2) podjęcie nauki nastąpiło w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w PUP,
bezrobotny złoży wniosek w miesiącu rozpoczęcia nauki;
3) dochód bezrobotnego nie przekracza wysokości dochodu na osobę w rodzinie
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń
z pomocy społecznej.

§4
Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
1. Do wniosku o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki wnioskodawca musi
dołączyć zaświadczenie wystawione przez szkołę lub uczelnię o podjęciu dalszej nauki
wraz ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia, system pobierania nauki, planowanego
zakończenia. Dodatkowo w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej z zaświadczenia
powinno wynikać, że szkoła posiada status szkoły dla dorosłych a szkoła niepubliczna
posiada uprawnienia szkoły publicznej, natomiast w odniesieniu do szkoły wyższej
powinna być zawarta informacja o systemie podjętych studiów.
2. PUP ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy na podstawie
przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów oraz informacji pozyskanej z ośrodka
pomocy społecznej.
3. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477zł. ( do
01.10. 2006r.- 461 zł.), zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie
gospodarującej";
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351(do
01.10.2006r.-316 zł), zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie";
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny".
4. Za dochód uważa się sumę 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 ubezpieczenia społeczne
określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób
5. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 4 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny lub motywacyjny przyznanej na
podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych.
6. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód
przyjmuje się dochód wskazany w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni
rok podatkowy, podzielony przez 12 lub inną liczbę miesięcy, w których podatnik
prowadził działalność;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za
dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych
z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na
podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie oświadczenia osoby
prowadzącej działalność gospodarczą o dochodzie osiągniętym w poprzednim miesiącu..
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości
207 zł.(do 01.10.2006r. -194 zł.)
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych
źródeł sumuje się.
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego
przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby
samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy,
poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego
dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano
ten dochód.
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji
administracyjnej.
14. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki PUP
powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w drodze decyzji administracyjnej
w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
§5
Zasady wypłacania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki i utrata prawa do
stypendium
1. PUP wypłaca stypendium wnioskodawcy,
administracyjnej od dnia rozpoczęcia nauki.

przyznane

na

podstawie

decyzji

2. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc
przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie
przysługuje.
3. Wypłata stypendium z tytułu podjęcia nauki dokonywana jest z dołu, za okresy
miesięczne w banku lub na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, po uprzednim
przedłożeniu
zaświadczenia
wystawionego
przez
szkołę,
potwierdzającego
kontynuowanie nauki w miesiącu, za który przysługuje stypendium.
4. Podstawą do określania spełniania kryterium dochodowego przez wnioskodawcę musi być
dostarczane co miesiąc oświadczenie o osiąganych dochodach.
5. Wypłata stypendium następuje w terminie ustalonym przez PUP, nie później niż
w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
6. W przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie nauki przez wnioskodawcę, któremu
przyznano stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, przysługuje mu stypendium
w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.
7. Stypendium nie przysługuje w przypadku:
1) przerwania nauki;
2) przekroczenia kryterium dochodowego;
3) utraty statusu bezrobotnego;
8. Wstrzymanie wypłaty stypendium powoduje:
1) nie dostarczenie w ustalonym przez PUP terminie zaświadczenia wystawionego
przez szkołę, potwierdzającego kontynuowanie nauki i stanowiącego podstawę
wypłaty stypendium oraz
2) nie złożenie oświadczenia o dochodach.
9. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania PUP o wszelkich
zmianach które mogą mieć wpływ na realizację wypłaty przyznanego stypendium z tytułu
podjęcia nauki tj. np.: przerwanie nauki, podjęcie pracy, rozpoczęcia działalności
gospodarczej w okresie, na który starosta przyznał stypendium z tytułu podjęcia nauki
oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego.
10. W przypadku nienależnie pobranego przez wnioskodawcę stypendium z tytułu podjęcia
dalszej nauki jest on zobowiązany do zwrotu tego świadczenia.
§6
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie nie przewiduje się kontynuacji wypłacania
stypendium do ukończenia nauki, zgodnie z programem nauczania.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
§7
1. Finansowanie stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki jest świadczeniem
fakultatywnym podlegającym limitowaniu w ramach środków określonych w planie
finansowym Funduszu Pracy.
2. Finansowanie stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki PUP warunkuje posiadaniem
środków finansowych na ten cel.

§8
1. Wnioskodawca nie może, w okresie pobierania stypendium z tytułu podjęcia dalszej
nauki, korzystać jednocześnie z innej formy aktywizacji zawodowej finansowanej ze
środków Funduszu Pracy lub innych środków będących w dyspozycji PUP.
2. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki nie przysługuje wnioskodawcy uprawnionemu
do pobierania stypendium z tytułu korzystania z innych form aktywizacji zawodowej.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r.,
Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
§ 10
Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie jego wprowadzenia.
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r.

