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REGULAMIN Nr 15 
przyznawania i wypłaty stypendium w związku  

z podjęciem i kontynuowaniem nauki 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 
2016 r., poz. 930 z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r.  

w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, 
stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1189 z późn. zm.). 
 

§ 2 
 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 

1) Staroście - oznacza to starostę Powiatu Sokólskiego sprawującego 
zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy, 

2) Dyrektorze – oznacza to Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sokółce, realizującego zadania z upoważnienia Starosty, 

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce wraz 

z Filią PUP w Dąbrowie Białostockiej, 
4) Bezrobotnym – należy przez to rozumieć osobę niezatrudnioną  

i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym 
zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą 

niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej  
w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem 

uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu 
eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje  
w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca 

zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz 
poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

5) Bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnego 
nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu 
poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem 

uprawniającym do wykonywania zawodu, 
6) Zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, 

stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą, 
7) FP – oznacza to Fundusz Pracy będący funduszem celowym stanowiącym 

źródło finansowania, 

8) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.  

z 2016r., poz. 645 z późn. zm.), 
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9) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu 
przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku 

aktywizacyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1198 z późn. zm.). 
 

§ 3 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 

Dz. U. 2016 r., poz. 930 z późn. zm.): 
1) Dochód – oznacza to sumę miesięcznych przychodów z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie stypendium w związku  

z podjęciem i kontynuowaniem nauki lub w przypadku utraty dochodu  
z miesiąca, w którym złożono wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich 

uzyskania, jeżeli ww. ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, 

c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
2) Do dochodu ustalonego zgodnie z pkt 1 nie wlicza się: 

a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 
b) zasiłku celowego, 
c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, 

przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, 
d) wartości świadczenia w naturze, 

e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie Ustawy  
z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; 

f) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie 

z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693  

i 1220 z późn. zm.); 
g) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 
h) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia  

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 
195 z późn. zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa  

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.,); 

i) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia  

7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 
1187 z późn. zm.). 

3) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 
a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - 

za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony  
o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym 

określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych  
i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi 
od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do 

kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach,  
z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17381682#art%288%28a%29%29ust%281%29
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17087802_art(8)_4?pit=2017-03-17
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17087802_art(8)_9?pit=2017-03-17
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17087802_art(8)_5?pit=2017-03-17
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17087802_art(8)_6?pit=2017-03-17
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gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za 

poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik 
prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód 

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby, 
b) 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, 

c) w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej  
z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez 
podatek należny, o którym mowa w pkt 3 lit. a), rozumie się podatek 

wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika  
z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji 

podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 
4) 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: 
a) przychodu, 

b) kosztów uzyskania przychodu, 
c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, 
d) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza  

w przypadkach, o których mowa w pkt 3 lit. c), 
e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, 

f) należnego podatku, 
g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych 

z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 

5) 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 dowodu opłacenia 
składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

6) Rodzina – oznacza to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

7) Dochód na osobę w rodzinie – oznacza dochód rodziny podzielony przez 

liczbę osób w rodzinie. 
8) Osoba samotnie gospodarująca – oznacza osobę prowadzącą jednoosobowe 

gospodarstwo domowe. 
9) Osoba samotna – oznacza osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą  

w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych. 

10) Dochód dziecka – oznacza 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. 

11) Dochód rodziny – oznacza sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie. 

12) Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania 
stypendium w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki określa art. 8 

ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej. 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17087802_art(8)_7?pit=2017-03-17
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17087802_art(8)_4?pit=2017-03-17
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13) Wysokość uzyskanego miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego 

określona jest w art. 8 ust. 9 ww. ustawy o pomocy społecznej. 
14) Szczegółowe zasady ustalania dochodu określa ww. ustawa o pomocy 

społecznej. 
 

 

II. Warunki przyznania stypendium w związku z podjęciem  

i kontynuowaniem nauki 
 

§ 4 

 
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium w związku z podjęciem  

i kontynuowaniem nauki składa kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek 
(Załącznik Nr 1 do Regulaminu). 

2. Dyrektor na wniosek osoby bezrobotnej może przyznać stypendium od dnia 
rozpoczęcia nauki z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Stypendium w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki może być 
przyznane bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 
miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął 

dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą 
publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole 

wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, w szczególności: 
1) nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy 

społecznej, o którym mowa w § 3. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego 
stypendium, 

2) gdy finansowanie świadczenia jest ujęte w planie wydatków FP na dany rok  
i limit środków pozwala na finansowanie stypendium. 

4. Przyznanie stypendium nie jest obligatoryjne. 

 
 

III. Postępowanie przy rozpatrywaniu i realizacji wniosku 
 

§ 5 

 
1. Złożenie przez osobę bezrobotną wniosku o przyznanie stypendium  

w związku z podjęciem i kontynuowaniem nauki. 
2. Wnioski Urząd rozpatruje wg kolejności wpływu do momentu wyczerpania 

posiadanego limitu środków Funduszu Pracy przyznanego na ten cel. 

3. Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę jego wpływu do Urzędu. 
4. Wniosek może być rozpatrzony pozytywnie, o ile: jest kompletny i prawidłowo 

sporządzony, Urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie oraz 
Wnioskodawca spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

 
§ 6 

 

1. Ocena wniosku przez Urząd obejmuje: 
1) w przypadku posiadania wolnych środków finansowych  

w ramach ustalonego limitu: 
a) dokonanie przez Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń/Specjalistę 

ds. Ewidencji i Świadczeń oceny wniosku pod względem formalnym  

i merytorycznym oraz zdolności finansowej realizacji wniosku, 
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b) dokonanie kwalifikacji wniosku przez Kierownika Działu Ewidencji  

i Świadczeń/Specjalistę ds. Ewidencji i Świadczeń, 
c) dokonanie przez Głównego Księgowego wstępnej kontroli zgodności 

wydatku z planem finansowym na dany rok oraz określenie zdolności 
do sfinansowania realizacji wniosku w przypadku gdy Kierownik 
Działu Ewidencji i Świadczeń/ Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń 

wnioskuje o przyjęcie wniosku do realizacji, 
d) decyzja Dyrektora o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wniosku do 

realizacji. 
 

2) w przypadku braku wolnych środków finansowych w ramach 

ustalonego limitu: 
a) potwierdzenie braku zdolności finansowej realizacji wniosku przez 

Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń/ Specjalistę ds. Ewidencji  
i Świadczeń, 

b) wniosek nie jest poddawany ocenie formalnej i merytorycznej, 

c) dokonanie kwalifikacji wniosku przez Kierownika Działu Ewidencji  
i Świadczeń/Specjalistę ds. Ewidencji i Świadczeń, 

d) potwierdzenie przez Głównego Księgowego informacji o braku 
środków na sfinansowanie realizacji wniosku, 

e) decyzja Dyrektora o odmowie przyjęcia wniosku do realizacji. 
 

2. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego wniosku Urząd 

wyznacza Wnioskodawcy co najmniej 7- dniowy termin na jego poprawienie 
lub uzupełnienie; wniosek niepoprawiony lub nieuzupełniony we wskazanym 

terminie pozostawia się bez rozpatrzenia, a o fakcie tym informuje się 
wnioskodawcę w formie pisemnej. 

3. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca zostaje 

powiadomiony w formie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia 
kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. 

 
 

IV. Obowiązki osoby, której przyznano prawo do stypendium z tytułu 

podjęcia i kontynuowania nauki 
 

§ 7 
 

1. Osoba bezrobotna, której przyznano prawo do stypendium zobowiązana jest 

w terminie wskazanym przez Urząd: 
1) dostarczać co miesiąc zaświadczenie/oświadczenie o kontynuowaniu 

nauki w miesiącu poprzednim, 
2) składać co miesiąc oświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca 

poprzedniego. W przypadku zmiany dochodu należy przedłożyć stosowne 

dokumenty. 
2. Osoba bezrobotna, której przyznano prawo do stypendium zobowiązana jest 

zawiadomić Urząd w ciągu 7 dni o fakcie przerwania nauki bądź zaistnieniu 
okoliczności mających wpływ na posiadanie statusu bezrobotnego. 
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V. Prawa osoby, której przyznano stypendium w związku z podjęciem  

i kontynuowaniem nauki 
 

§ 8 
 

1. Stypendium przysługuje w wysokości 100% zasiłku, o którym mowa w art. 72 

ust. 1 pkt. 1 Ustawy, przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. 
2. Wypłata stypendium następuje z dołu, za okresy miesięczne, w terminach 

ustalonych przez Urząd, po przedłożeniu dokumentów wymienionych  
w § 7. 

3. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 

30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za który 
stypendium przysługuje. Kwotę stypendium za należny okres zaokrągla się 

w górę do 10 groszy. 
4. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości 

dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do wysokości dochodu 
nie wlicza się kwoty tego stypendium. 

5. W przypadku przerwania nauki stypendium nie przysługuje. Przepis art.73 ust. 5 
Ustawy stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej, stypendium przysługuje w wysokości 20 % zasiłku, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub działalności gospodarczej. 
7. W przypadku utraty statusu bezrobotnego (za wyjątkiem utraty 

spowodowanej podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub  
działalności gospodarczej) następuje utrata stypendium. 

 

 
VI. Postanowienia końcowe  

 
§ 9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
przepisy aktów normatywnych wskazanych w § 1. 

2. Traci moc Regulamin Nr 15 przyznawania stypendium w związku z podjęciem 
i kontynuowaniem nauki obowiązujący od dnia 25.03.2013 wprowadzony 
zarządzeniem nr 5/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce  

z dnia 25 marca 2013 r. 
3. Regulamin Nr 15 przyznawania stypendium w związku z podjęciem  

i kontynuowaniem nauki obowiązuje od dnia 01.03.2017. 
 


