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KTO MO!E OTRZYMA" STYPENDIUM
Z TYTU#U PODJ$CIA DALSZEJ NAUKI?

Stypendium z tytu!u podj"cia dal-
szej nauki mo#e otrzyma$ osoba, 
która spe!nia !%cznie poni#sze wa-
runki:
• jest zarejestrowana jako osoba 
bezrobotna w powiatowym urz"-
dzie pracy (dalej: PUP) oraz
• jest osob% bez kwali&kacji zawo-
dowych oraz
• w okresie 12 miesi"cy od dnia za-
rejestrowania w PUP podj"!a dalsz% 
nauk":
- w szkole ponadpodstawowej dla 
doros!ych (b"d%cej szko!% publiczn% 
lub niepubliczn% o uprawnieniach 
szko!y publicznej), albo
- w szkole wy#szej, gdzie studiuje 
w formie studiów niestacjonarnych.

WNIOSEK O STYPENDIUM
Z TYTU!U DALSZEJ NAUKI

Stypendium z tytu"u podj#cia dalszej nauki ma na celu wsparcie osób bezrobotnych, które decyduj$ si# podj$% dalsz$ nauk# w celu 
podniesienia swoich kwali&kacji zawodowych i zwi#kszenia szans na znalezienie pracy.

WA'NE! Stypendium przys!uguje 
pod warunkiem nieprzekroczenia 
wysoko'ci dochodu na osob" w ro-
dzinie, uprawniaj%cego do 'wiad-
cze( z pomocy spo!ecznej. Do 
dochodu nie wlicza si" kwoty tego 
stypendium.

WA'NE! Za bezrobotnego bez 
kwali&kacji uwa#a si" bezrobotne-
go nieposiadaj%cego kwali&kacji 
do wykonywania jakiegokolwiek 
zawodu po'wiadczonych dyplo-
mem, 'wiadectwem lub innym 
dokumentem uprawniaj%cym do 
wykonywania zawodu.

Wniosek o stypendium z tytu!u 
podj"cia dalszej nauki nale#y z!o#y$ 
w PUP w!a'ciwym ze wzgl"du na 
miejsce zamieszkania osoby zain-
teresowanej przyznaniem stypen-
dium.
W przypadku miast na prawach po-
wiatu (przyk!adowo Kraków) zg!o-

GDZIE I W JAKI SPOSÓB NALE!Y Z#O!Y" WNIOSEK?

szenia nale#y dokona$ w Grodzkim 
Urz"dzie Pracy.
Wniosek mo#na z!o#y$:
• w urz"dzie,
• za po'rednictwem poczty,
• przez internet (wymaga posiada-
nia pro&lu zaufanego).

CO OZNACZA „PODJ$CIE DALSZEJ NAUKI”?

Przez „podj"cie dalszej nauki” na-
le#y rozumie$ zarówno rozpocz"-
cie nauki, jak i ponowne podj"cie 
nauki uprzednio przerwanej, na 
poziomie wy#szym ni# dotychczas 
zako(czony. Przyk!adowo:
• rozpocz"cie nauki po raz pierwszy 
na wy#szym poziomie kszta!cenia, 
ni# ostatnio zako(czony (podj"cie 
nauki w szkole ponadpodstawowej 
dla doros!ych – w przypadku uko(-
czenia szko!y podstawowej (lub 
gimnazjum) lub w szkole wy#szej 
w formie studiów niestacjonarnych 

• w przypadku uko(czenia szko!y 
ponadpodstawowej);
• ponowne rozpocz"cie nauki 
w szkole ponadpodstawowej dla 
doros!ych lub w szkole wy#szej 
w formie studiów niestacjonarnych, 
po uprzednim przerwaniu nauki;
• kontynuacja nauki na okre'lonym 
poziomie kszta!cenia, lecz w wy#-
szej klasie/semestrze szko!y ponad-
podstawowej dla doros!ych lub na 
wy#szym roku/semestrze szko!y 
wy#szej (w formie studiów niesta-
cjonarnych).

Do wniosku o przyznanie stypen-
dium nale#y do!%czy$:
• za'wiadczenie wydane przez 
szko!" stwierdzaj%ce podj"cie lub 
kontynuowanie nauki albo

JAKIE DOKUMENTY NALE!Y PRZYGOTOWA"?

• o'wiadczenie sk!adane przez bez-
robotnego stwierdzaj%ce podj"cie 
lub kontynuowanie nauki
• o'wiadczenie o wysoko'ci docho-
du na osob" w rodzinie.

Stypendium wyp!acane jest w wy-
soko'ci 100 % kwoty zasi!ku dla 
bezrobotnych.

WA'NE! Podj"cie pracy lub rozpo-
cz"cie dzia!alno'ci gospodarczej 

JAKA JEST WYSOKO%" STYPENDIUM
Z TYTU#U PODJ$CIA DALSZEJ NAUKI?

nie oznacza utraty stypendium, 
a jedynie zmniejszenie wyp!acanej 
kwoty do wysoko'ci 20 % kwoty za-
si!ku dla bezrobotnych.

Od wniosku o przyznanie stypen-
dium z tytu!u podj"cia dalszej nauki 
nie pobiera si" op!aty. W przypadku 
dokonywania zg!oszenia przez pe!-
nomocnika, pobierana jest op!ata 

CZAS REALIZACJI I OP#ATY

skarbowa w wysoko'ci 17 z!.
Rozpoznanie wniosku powinno 
nast%pi$ nie pó)niej ni# w ci%gu 
miesi%ca.

Stypendium wyp!acane jest przez 
okres 12 miesi"cy od dnia rozpo-
cz"cia nauki.

WA'NE! Starosta mo#e podj%$ 

JAK D#UGO MO!NA OTRZYMYWA" STYPENDIUM
Z TYTU#U PODJ$CIA DALSZEJ NAUKI?

decyzj" o kontynuacji wyp!acania 
stypendium do momentu uko(-
czenia nauki zgodnie z programem 
nauczania.

Odmowa przyznania stypendium 
nast"puje w drodze decyzji. Od de-
cyzji przys!uguje odwo!anie do Wo-
jewody Ma!opolskiego, w terminie 
14 dni od dnia dor"czenia decyzji. 

CO W PRZYPADKU NEGATYWNEGO ROZPATRZENIA 
WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM?

Od decyzji wojewody przys!uguje 
równie# skarga do wojewódzkiego 
s%du administracyjnego w terminie 
30 dni od dnia dor"czenia decyzji.

Stypendium nie przys!uguje w przy-
padku:
• przerwania nauki,
• utraty statusu osoby bezrobotnej 
(z innego powodu ni# zatrudnienie)
• przekroczenia kryterium docho-
dowego.

KIEDY STYPENDIUM NIE PRZYS#UGUJE?

WA'NE! Nie ma wzoru urz"do-
wego wniosku o przyznanie sty-
pendium z tytu!u podj"cia dalszej 
nauki. Wzory wniosków stosowane 

w poszczególnych urz"dach mog% 
si" ró#ni$. Wniosek mo#na pobra$ 
ze strony internetowej lub otrzy-
ma$ bezpo'rednio w urz"dzie.


