
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:
-uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia- nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia,
-wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu zakończenia jego realizacji,tj. Ukończenia 18 roku życia,
-słuchaczowi  kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanych w dalszej części „uczniem”.

I. Wnioskodawca

Imię i nazwisko

Adres zameldowania

Adres zamieszkania

PESEL

Telefon kontaktowy

Wniosek składany jest przez (właściwe zaznaczyć):

 rodziców ucznia

 pełnoletniego ucznia

dyrektora szkoły

 z urzędu

II. Dane osobowe ucznia

Imię i nazwisko

Imię  i  nazwisko  ojca/  opiekuna
prawnego

Imię i nazwisko matki/ opiekuna
prawnego

Data i miejsce urodzenia ucznia

Adres zamieszkania

PESEL

III. Informacja o szkole

Nazwa szkoły

Klasa/ rok nauki

Miejscowość

Ulica/ nr

Kod pocztowy



IV. Uczeń spełnia następujące kryteria (właściwe zaznaczyć):

 miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty –
351 zł /netto/ o której mowa w art. 8 ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
ucznia stanowi załącznik Nr 1,

 w  rodzinie  występuje  bezrobocie,  niepełnosprawność,  ciężka  lub  długotrwała  choroba,
wielodzietność lub inna okoliczność, o której mowa w art. 90 d ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 uczeń pochodzi z rodziny niepełnej

V. Wniosek dotyczy następującej formy pomocy (właściwe zaznaczyć)

 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,

 pomoc  rzeczowa  o  charakterze  edukacyjnym,  w  tym  szczególności  zakupu  podręczników,
przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego poprzez całkowitą lub częściową refundację
kosztów poniesionych na zakup w/w rzeczy,

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki  poza miejscem
zamieszkania (bilety miesięczne za dojazd do szkół ponadgimnazjalnych).

 świadczenia  pieniężnego,  jeżeli  nie  jest  możliwe  udzielenie  stypendium  w  formach
przewidzianych w w/w pkt

VI. Dane dotyczące sytuacji społeczno – ekonomicznej rodziny:

1. Czy rodzice/ opiekunowie prawni są bezrobotni?

Ojciec  TAK                  NIE

Matka  TAK                  NIE

2. Czy rodzina jest pełna?  TAK                  NIE

3.  Czy  uczeń  otrzymuje  stypendia  z  innego
źródła (właściwe zaznaczyć)

 TAK (należy uzupełnić a- c)
 NIE

a. Nazwa instytucji, która przyznała stypendium 

b. Miesięczna wysokość stypendium

c. Okres na który przyznano stypendium od.......................... roku do ….................... roku

4. Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną, wynikającą z niskich dochodów na
osobę w rodzinie, a także występującymi w rodzinie (właściwe zaznaczyć)

 Bezrobocie
 Niepełnosprawność
 Ciężka lub długotrwała choroba
 Wielodzietność
 Brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo- wychowawczej 
 Alkoholizm 
 Narkomania
 Wystąpienie zdarzenia losowego (wymienić jakie).............................................................
 Inne (wymienić jakie) ….........................................................................................................



VII.  POŚWIADCZENIE  O  UCZ ĘSZCZANIU  UCZNIA/  SŁUCHACZA  DO
SZKOŁY, KOLEGIUM LUB O ŚRODKA

…..........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia/ uczennicy/ słuchacza)

uczęszcza do klasy (jest słuchaczem) ….........................................................................................

w …......................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły lub pieczęć adresowa)

…........................................................................                                                                   …..............................................................
(podpis dyrektora szkoły/kolegium/ ośrodka)                                                                                                    (data)

VIII.  WYRA ŻAM  ZGOD Ę  NA PRZEKAZWANIE  STYPENDIUM  SZKOLNEGO
NA KONTO (wpisać konto wnioskodawcy)
 

Nr konta:...................................................................................................................................

Oświadczam, że:
- uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej, określonej w art. 233 KK, potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku,
-zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej,  zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

…............................................
                                    (data)



IX. WYKAZ ZAŁ ĄCZONYCH DO WNIOSKU ZA ŚWIADCZE Ń I OŚWIADCZE Ń
POTWIERDZAJ ĄCYCH  UZYSKANIE  DOCHODU  Z  MIESI ĄCA
POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU (właściwe zaznaczyć):

1. Zaświadczenie o wysokości dochodu członków rodziny, tj.:

 zaświadczenie od pracodawcy o dochodach zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy  
społecznej,

 zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o potwierdzeniu prawa lub braku prawa do  
zasiłku dla bezrobotnych, 

 oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 oświadczenie  o  korzystaniu  ze  świadczeń  pomocy  społecznej  (zasiłek  stały,  zasiłek  
okresowy,  zasiłek  rodzinny,  zasiłek  pielęgnacyjny,  dodatek  mieszkaniowy,  świadczenie  
 z funduszu alimentacyjnego), 

 dokument potwierdzający kwotę świadczonych /otrzymywanych alimentów (niepotrzebne 
skreślić)

 zaświadczenie o pobieranych stypendiach,
 odcinek renty/ emerytury, lub decyzja organu rentowego,
 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,
 oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 zaświadczenie lub nakaz płatniczy potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego,
 inne (np. dochód z wynajmu mieszkania): ............................................................................

Pouczenie:

1. Wnioskodawca  zobowiązany  jest  niezwłocznie  powiadomić  organ,  który  przyznaje
stypendium,  o  ustaniu  przyczyn,  które  stanowiły  podstawę  przyznania  stypendium
szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.)

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią
podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z
dnia 07.09.1991 r.)

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji (Art.  90 o ust.5
ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r)

4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w  postępowaniu  sądowym  lub  w  innym  postępowaniu  na  podstawie  ustawy,  zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) zaświadczam,
że zawarte informacje we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.



Załącznik Nr 1 do wniosku

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNI A 

1. Dane osobowe ucznia 

Nazwisko 

Imię

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia
ucznia

2. Dane dotyczące gospodarstwa domowego
 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób*, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym (dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej
– patrz objaśnienia).
Do niniejszego oświadczenia należy załączyć odrębne zaświadczenie o dochodach dla każdej niżej
wymienionej osoby.

Lp Imi ę i nazwisko PESEL Data
urodzenia

Miejsce pracy/
nauki

Stopień
pokrewieństwa

Wysokość
dochodu
(netto) w
złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.



Dochody  netto  wymienionych  powyżej  kolejno  członków  gospodarstwa  domowego  ucznia
wyniosły (należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu i dołączyć zaświadczenia o każdym
z dochodów)

Lp. Źródło dochodu Wysokość dochodu netto

1 Wynagrodzenie ze stosunku pracy

2 Emerytura

3 Renta inwalidzka, rodzinna

4 Stałe zasiłki i dodatki z pomocy społecznej

5 Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 

6 Zasiłek pielęgnacyjny

7 Dodatek mieszkaniowy

8 Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

9 Zasiłek dla bezrobotnych

10 Dochody z gospodarstwa rolnego

11 Dochody z działalności gospodarczej

12 Umowy o dzieło, umowy zlecenia

13 Stypendia

14 Inne  dochody (wymienić  jakie)...............................
…................................................................................

Łączny dochód netto

Dochód netto na osobę

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wynosi ________________________________zł

Średni dochód na 1 członka gosp. domowego wynosi  __________________________________zł

(słownie ______________________________________________________________________zł)

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233, § 1i 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku  –  Kodeks  Karny (Dz.  U.  Nr  88,  poz.  553)  potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

…..........................................               .…...........…..........................................
              /miejscowość, data/                                                                                       /podpis ucznia pełnoletniego lub rodzica/ opiekuna/



Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

I. Dochód rodziny

1. Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.). 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 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn.
zm.) tj.351 zł 
„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:

a. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
b.  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określone  w  przepisach  o  powszechnym  ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
c. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
d.  do  dochodu  ustalonego  na  myśl  ust.  3  nie  wlicza  się  jednorazowego  pieniężnego  świadczenia
socjalnego,  wartości  świadczeń  w naturze oraz świadczenia  przysługującego osobie  bezrobotnej   na
podstawie przepisów o promocji  zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych.

II. Pozarolnicza działalność gospodarcza

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  przychód  z  tej  działalności  pomniejszony
o koszty  uzyskania  przychodu,  obciążenie  podatkiem należnym i  składkami  na  ubezpieczenie  zdrowotne
określonymi  w  przepisach  o  powszechnym  ubezpieczeniu  w  Narodowym  Funduszu  Zdrowia,  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:

a.  różnice przychodów i  kosztów ich uzyskania ustala się  za miesiąc poprzedzający miesiąc
złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od
początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku
roku  do  końca  miesiąca  poprzedzającego  ten  miesiąc,  wysokość  miesięcznego  obciążenia
podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczania społeczne
przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
b. jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli
nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc  kwotę dochodu z działalności gospodarczej
za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność,
a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

2. Opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli  z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek
ubezpieczenia  społecznego,  przyjmuje  się  kwotę  najniższej  podstawy wymiaru składek na  ubezpieczenia
społeczne.

3. 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  pracownika  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej
wynikający z deklaracji podatkowych od 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 za okresy, o których
mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającego informację o wysokości:

a. przychodu
b. kosztów uzyskania przychodu
c. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania
d. dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadkach, o których mowa
    w ust. 6
e. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne 
f. należnych zaliczek na podatek dochodowy lub 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  informacje  o  formie  opodatkowania  oraz  na  podstawie
dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

6. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł
7. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

III. Świadczenia z pomocy społecznej

1.  W przypadku  uzyskania  w  ciągu  12  miesięcy poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku  lub  w  okresie
pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

a.  kryterium  dochodowego  osoby  samotnie  gospodarującej,  w  przypadku  osoby  samotnie
gospodarującej
b.  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 

2. 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.
3. W przypadku uzyskania 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.


