
                                                                                                             ................................. dnia .............................. 
                                                                                  (miejscowość)                             ( data )        
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ     

UL. ZAJEZIORNA 58 

13 – 220 RYBNO        Do Dyrektora  

         Gminnego Ośrodka  

         Pomocy Społecznej 

         w  Rybnie 
 

 
 

 
 
 

 

W n i o s e k  
 

o  przyznanie  świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - 

stypendium  szkolne na  okres  od  1 września 2019r.  do  30 czerwca 2020r. 

 
1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie , ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno 

2. PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE     

   POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU: 1 – 16 WRZEŚNIA  2019 r. 

 

CZĘŚĆ A -  Dane osoby składającej wniosek  
 
 

Imię i nazwisko WNIOSKODAWCY 

 

 

PESEL Numer telefonu wnioskodawcy lub innej osoby, z którą 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może się skontaktować. 

 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

Dane współmałżonka wnioskodawcy 

 
Imię i nazwisko WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY/PARTNERA WNIOSKODAWCY 

 

 

PESEL/Seria i nr dowodu osobistego 

 

Numer telefonu wnioskodawcy lub innej osoby, z którą  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może się skontaktować.  

 

 

 

 Adres zamieszkania 

 

 

 
Wniosek składany jest  przez (właściwe zaznaczyć X): 

  rodziców/ opiekunów ucznia                                      pełnoletniego ucznia 

 

  dyrektora szkoły                                                     z urzędu 

 

 



CZĘŚĆ B - Wnioskuję o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia/ słuchacza/ wychowanka : 
 

Nazwisko ucznia I Imię ucznia I 

 

 

 

PESEL            Data urodzenia  

Nazwa szkoły/ typ szkoły, do której  uczęszcza uczeń/ słuchacz/ wychowanek.            Klasa 

 

 

 

Adres szkoły 

 

Nazwisko ucznia II Imię ucznia II 

 

 

 

PESEL            Data urodzenia  

Nazwa szkoły/ typ szkoły, do której  uczęszcza uczeń/ słuchacz/ wychowanek.            Klasa 

 

 

 

Adres szkoły 

 

 

CZĘŚĆ C – DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI RODZINY UCZNIA, UZASADNIAJĄCE 

PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 

DOCHÓD OBLICZONY WEDŁUG ART. 8 UST. 3 - 13 USTAWY O POMOCY 

SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2017r., poz. 1769 z późn. zm.) 
1. Rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące. (wpisać wszystkich członków rodziny wraz z uczniem/wychowankiem/słuchaczem pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym)  
 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 

 

Wiek 

 

Miejsce pracy lub nauki Stopień pokrewieństwa 

1.  

 

   
Wnioskodawca  

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    

9.      

10.      

11.      

12.      

 



Źródła miesięcznego dochodu*) netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (udokumentowane 

odpowiednim zaświadczeniem lub oświadczeniem) 

Lp. Źródła dochodu  Kwota netto 

1. 
Wynagrodzenie ze stosunku pracy (netto) – zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedzający, 

miesiąc złożenia wniosku. 
 

2. 

Dochody z działalności gospodarczej rozliczanej (*właściwe podkreśl): 

na  zasadach  ogólnych* 

 

a) zaświadczenie z US o formie opodatkowania lub wydruk z Centralnej Ewidencja i Informacji 

o Działalności Gospodarczej 
b) zaświadczenie z US o dochodach za  poprzedni rok kalendarzowy,  jeżeli  nie była 

prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku za dochód przyjmuje się kwotę 

zadeklarowaną w oświadczeniu.  
c) oświadczenie o ilości miesięcy w których była prowadzona działalność. 

 Dochód w ostatnim roku : ilość m-cy w roku : liczbę osób w rodzinie = dochód 

d) w przypadku oświadczenia - dochód netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku dot. 

osób rozpoczynających działalność gospodarczą w bieżącym roku.  

 

w  formie  zryczałtowanego 

podatku  dochodowego* 

a) zaświadczenie z US o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek 

b) oświadczenie podatnika o wysokości dochodu  
    netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 

 

w  formie  karty  

podatkowej * 

a) zaświadczenie z US o formie opodatkowania 

b) decyzja US o ustaleniu wysokości karty  

    podatkowej, 
c) oświadczenie o wysokości dochodu netto 

    za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 

 

3. 
Dochody z gospodarstwa rolnego (308 zł/ miesięcznie x ha przeliczeniowego) - zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości 

gospodarstwa w ha przeliczeniowych. 
 

4. 
Emerytura, renta, renta strukturalna - odcinek pobranej emerytury/renty za miesiąc, poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.  

5. 
Renta socjalna - decyzja o przyznaniu renty lub ostatni odcinek za miesiąc poprzedzający, miesiąc złożenia wniosku.  

6. 
Zasiłek dla bezrobotnych (wysokość zasiłku netto – zaświadczenie z PUP lub decyzję o uznaniu, o odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby 

bezrobotnej, o przyznaniu/o odmowie przyznania, wstrzymaniu/wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, albo zaświadczenie o 

pozostaniu  w ewidencji bezrobotnych) 

 

7. Otrzymywane alimenty   

8. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  

9. Świadczenie rodzicielskie tzw. Kosiniakowe  

10. Zasiłek pielęgnacyjny  

11. Świadczenie pielęgnacyjne  

12. Zasiłki stałe z pomocy społecznej   

13. Zasiłek okresowy z pomocy społecznej   

14. Dodatek mieszkaniowy, zryczałtowany dodatek energetyczny  

15. Fundusz alimentacyjny  

16. Świadczenia rehabilitacyjne (ZUS, KRUS)  

17. Świadczenie i zasiłki przedemerytalne  

18. Umowy zlecenia, umowy o dzieło, agencyjne  

19. Kwoty diet (nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych)  

20. Jednorazowy dochód należny za dany okres (np. inkaso sołeckie, czynsz dzierżawny, itp.)  

21. 

Jednorazowy dochód uzyskany w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przekraczający kwotę 2 640,00zł 

na jednego członka rodziny (pięciokrotność kwoty kryterium dochodowego wynikającego art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy 

społecznej) np. dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, ruchomości(samochody), itp. Sposób wyliczenia: kwota 

jednorazowego dochodu/12 miesięcy  

 

22. Wynagrodzenie młodocianych pracowników (uczniów)  

23. 
Pobierane inne stypendia (należy wskazać, jakie oraz podać kwotę otrzymywanego stypendium , do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy 

materialnej o której mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie  oświaty )....................................................................... 
 



24 Praca dorywcza, pomoc rodziny  

25. Inne dochody (wymienić jakie).................................................................................................................................  

26. Dochody gospodarstwa domowego – Ogółem 
 

27. 
Pomniejszenia o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (wydatki należy potwierdzić postanowieniem sądu, 

decyzją lub zaświadczeniem) 
 

28. Łączny dochód rodziny  ( w. 26 - w. 27 )  

Liczba osób, z których 

składa się rodzina                 

(wraz z uczniem) 
…………..osób 

Dochód na jedną osobę w rodzinie w 

miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku: 
……./2019  

 

Informacja o innych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych pobieranych przez ucznia 

ubiegającego się o stypendium szkolne: 

Imię i nazwisko ucznia Rodzaj stypendium 
Stypendium przyznane  

 na okres 

Łączna kwota przyznanego 

stypendium w roku 

szkolnym 

    

    

 
Źródła miesięcznego dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (niepływające na wysokość 

dochodu w rodzinie) 

Lp. Źródła dochodu  Kwota netto 

1. Świad czenie  wycho wawcze 500+   

2. Jednorazo we świad czenie  z  t ytu łu  urodzenia  dzi ecka  „Beciko we”   

3. Dodatek  do  zas i łku  rod zin nego  z  t ytu łu  urodzenia  dz iecka   

4. Dodatek  z  t ytu łu  rozpoczęcia  roku  szkoln ego   

5. Dobry s t ar t  300+   

6. Zasi łek ce lo wy  z pomocy społecznej  

7. Zasi łek ce lo wy sp ec jaln y  z pomocy społecznej  

8. 

Świad czenia  przysłu gującego  osobie  bezrobotne j  na  podst awie p rzep isó w o  pro mocj i  

zat rudnien ia  i  ins tytu cj ach  ryn ku  pracy z  t ytu łu  wykon ywan ia  prac  spo łeczno  

użyteczn ych  

 

9. 
Pomocy mate r i a lnej  mającej  charakter  socj aln y a lbo  motywacyjn y,  p rzyzn awan y na  

podstawie przep isó w o  sys temie o światy  
 

10. Warto ści  świad czenia  w n aturze   

11. Dochodu z  po wierzchni  użytkó w ro ln ych  poniżej  1  h a  przel i czen io wego   

*) 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, pomniejszona o 

miesięczne obciążenie podatkiem od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów 

świadczonych na rzecz innych osób. 

 

 

 

 



CZĘŚĆ D - Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego: 
 uczeń /uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie w szczególności:    

 

Lp. Występująca przesłanka Właściwe zaznaczyć  X 

1. Bezrobocie  

2.             Niepełnosprawność (należy udokumentować)  

3.             Ciężka lub długotrwała choroba (należy udokumentować)  

4. Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych  

5. Alkoholizm lub narkomania  

6. Rodzina niepełna  

7. Wielodzietność (troje i więcej dzieci)  

8. Wystąpiło zdarzenie losowe (należy udokumentować )  

9. 
Inne, wyjaśnić jakie…..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

CZĘŚĆ E – Wnioskowana forma świadczenie pomocy materialnej  

 

Preferowana forma przyznania stypendium szkolnego : 

1)         całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w 

tym wychowawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. 

 

    Rodzaj zajęć, przez kogo prowadzone.................................... 

    TAK     NIE 

2)         pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym poprzez częściową lub całkowitą 

refundację kosztów ponoszonych przez ucznia,  w tym w szczególności zakupu: 

- podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych 

do realizacji procesu dydaktycznego, 

- przybory szkolne: tornister, plecak, torba szkolna, materiały piśmiennicze 

(długopisy, ołówki, zeszyty, bloki, wycinanki, kredki, pisaki, farby, klej, 

nożyczki, przyrządy do geometrii, gumki itp.), 

- stroju sportowego: dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, strój 

gimnastyczny, spodenki sportowe, koszulki i podkoszulki sportowe oraz innego 

wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę. 

    TAK     NIE 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania     TAK     NIE 

  
CZĘŚĆ F - Forma przekazywania stypendium: 
 

RACHUNEK 

BANKOWY 

Nr   -     -     -     -     -     -     

 

 
(IMIĘ, NAZWISKO, PESEL WŁAŚCICIELA KONTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ G – Załączniki do wniosku 
 

Lp. Występująca przesłanka Właściwe zaznaczyć  X 

1. zaświadczenie  potwierdzające o pobieraniu nauki w szkole  

2.         zaświadczenie  zakładu pracy o dochodach netto dla zatrudnionych  za miesiąc  

        poprzedzający złożenie wniosku 

 

3.             zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej  

            działalności gospodarczej; oświadczenie 

 

4.         zaświadczenie z ZUS (lub odcinek z renty, emerytury) o świadczeniach płaconych 

        przez ZUS 

 

5.         oświadczenie o posiadaniu statusu bezrobotnego i wypłacanym zasiłku dla  

        bezrobotnych 

 

6. oświadczenie  o korzystaniu z pomocy społecznej  

7. kserokopia nakazu płatniczego za rok bieżący lub zaświadczenie  

8. kserokopia dokumentu potwierdzającego przyznanie alimentów   

9. kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymanie alimentów  

10. 

inne, wyjaśnić jakie…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

CZĘŚĆ H. Wyjaśnienia złożenia wniosku po terminie 

(dotyczy wniosków złożonych po 15 września w przypadku uczniów szkół i po 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów jeżyków obcych kolegiów służb społecznych)          

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 

CZĘŚĆ I . Oświadczenia: 

 

 
1) Oświadczam, że jestem rodzicem, który osobiście sprawuje opiekę nad małoletnim/i uczniem/iami wymienionym/i w części 

B i nie jestem pozbawiony/a praw rodzicielskich*/ Jestem opiekunem prawnym małetnich/ego uczni/a wymienionych/ego w 

części B*/ Jestem pełnoletnim uczniem wnioskującym o przyznanie stypendium* 

2)  Oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków do otrzymania świadczeń pomocy materialnej są 

kompletne     

     i zgodne ze stanem faktycznym.        

3) Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na, iż należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego 

podlegają      ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4) Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na, o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy Rybno za 

pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 

stypendium szkolnego. 

5) Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 

6) Zostałem/łam poinformowany/a, że: 

 Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybie z siedzibą przy ul. 

Zajeziornej 58,  13-220 Rybno, Tel. 23 696 63 39, e-mail: rybno_gops.wp.pl 

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:ido@rodowsamorzadach.pl 

 Moje dane osobowa są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 6 ust 1 rozporządzenia w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku           z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 Okres przechowywania moich danych osobowych w formie papierowej i elektronicznej będą przechowywane 

przez okres pobierania świadczeń, a także przez okres wynikający z przepisów prawa dot. przechowywania 

dokumentacji zgodnie                    z Instrukcją Kancelaryjną, 

 Moje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu; 

 Przysługuje Mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, 

 Przysługuje Mi prawo do miesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z tego prawa nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miała miejsce do momentu wniesienia sprzeciwu; 

 Przysługuje Mi prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim, są one przetwarzane w systemach 

informacyjnych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia wykonania i realizacji wniosku; 

 Przysługuje Mi prawo wniesienia skargi do organu nadawczego zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193), gdy uznam, iż przetwarzanie 

Moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w dnia 27 

kwietnia 2016r. 

7) Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Jestem także świadomy/a, że klauzula 

powyższa o odpowiedzialności karnej zastępuje pouczenie organu o takiej odpowiedzialności za złożenie fałszywych zeznań. 
*) niepotrzebne skreślić 

 

 

...........................................................................                                                                                                                                     
(czytelny podpis osoby składającej wniosek) 

 

 

......................................................................... 
(czytelny podpis współmałżonka/konkubiny/a) 

 

 

 
 

…...………………………………………………………………….. 

( pełnoletniego ucznia/słuchacza) 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ J. Adnotacje komisji: 

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

Rybno, dnia …………………….……                                                                                                                                    

                                                                                                           ....................................................... 
                                                                                                                                                   (podpis przewodniczącego komisji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B J A Ś N I E N I A :  

 
I.  Wnioskodawcą może być: 

     1. pełnoletni uczeń /słuchacz, 

     2. rodzice lub opiekunowie prawni ucznia /słuchacza, 

     3. dyrektor szkoły, w której uczeń /słuchacz pobiera naukę. 

 

II. Wyciąg z ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.): 

Art. 90b. [...] 

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania 

barier dostępu do edukacji  

wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania uczniów zdolnych 

3. Pomoc materialna przysługuje: 

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 

słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 

służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych- do czasu ukończenia realizacji 

obowiązku nauki[...] 

Art. 90d.  

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na 

osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 

choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12. 

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. 

4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w 

ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania. ( …..) 

7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może 

być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2017, poz. 1769 z późn. zm.) tj. 528,00 zł [...] 

12. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13. 

13. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium 

szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publ. nie przekracza 

dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Art. 90n.  

1. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. 

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia; 

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków 

obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. 

Art. 90o.  

1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał 

stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.  

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 

języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2, w 

przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego.  

4. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 

stypendium szkolnego.  

 

III. Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r, poz. 1769ze zm.): 

Art. 8. 1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje: 

[…] 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 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" 

- przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 



3. 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(6) oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

2) zasiłku celowego; 

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej 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) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. 

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1) (8) 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 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; 

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. 

6. 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 ust. 5 pkt 1, 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. 

7. (9) 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 źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6; 

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 dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 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 w sprawie świadczenia z pomocy społecznej 

 

IV. Wyciąg z Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2017, poz. 2204 z późn. zm.): 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. […] 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

(czytelny podpis osoby składającej wniosek) 


