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…………………………………………… 
                                                                                                                                                   miejscowość, data    

WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAWICHOST 
o przyznanie stypendium szkolnego 

 
1. Wnioskodawca 
Imię  i  nazwisko    ...................................................................................................................................... 

Adres ........................................................................................................................................................... 

Nr PESEL ……………………………………………………………………………………………….... 

Seria i Nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………......... 

2. Dane ucznia (słuchacza) ubiegającego się o świadczenie pomocy materialnej 
Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................................. 

PESEL ......................................................................................................................................................... 

Imiona i nazwisko/a  rodziców ................................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania ucznia :  miejscowość ............................................................................................ 

ulica ................................................ ........nr domu ............. ........nr mieszkania ...................................... 

Kod pocztowy ..............................  poczta .............................................................................................. 

Telefon  kontaktowy ............................................................................................................................... 

3.Informacje o szkole, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2011/2012 
Nazwa i adres szkoły ........................................................................................................................... 

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

Klasa ................................  rok  nauki ................................................................................................ 

4. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej: 
a) oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym: 
 

Lp Imię i nazwisko 
członka rodziny Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa *Źródło dochodu 
Wysokość 

dochodu netto 
w zł 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

OGÓŁEM  
 

Posiadam ( nie posiadam) gospodarstwo rolne położone w ........................................................ 

o powierzchni  ha  przeliczeniowych ..................x 207 zł =   .................................................... 

Łączna wysokość dochodu z gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wynosi 

......................... zł, zaś wysokość dochodu na osobę w rodzinie .................................. ..............zł 

( słownie złotych .................................................................................................................. zł ) 
 
*- dochód z tytułu zatrudnienia, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, 
alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, inne. 
Do wniosku należy załączyć zaświadczenia, o wysokości wskazanego źródła dochodu członków rodziny.    
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b) Oświadczam, że uczeń (uczennica)  ubiegający/a się o stypendium szkolne otrzymuje  ( nie otrzymuje)* 

inne (innego) stypendium o charakterze socjalnym  przyznane (przyznanego) przez..................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 w wysokości  ...............................................  na okres .......................................................................................... 
 
2. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej  ( proszę zaznaczyć znakiem X ) 
 
       całkowite lub częściowe pokrycie 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; 
 
         pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, odzieży 
sportowej i innych pomocy naukowych;  
                            
   całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem           
zamieszkania / dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych/. 
               
Poniesione koszty na cele edukacyjne i dokonywane zakupy o charakterze edukacyjnym muszą być 
udokumentowane (rachunki,  faktury, pokwitowania, bilety miesięczne, itp.). 
 
Wniosek uzasadniam trudną sytuacją materialną, wynikającą z niskich dochodów na osobę w rodzinie,                
a także występującymi w  rodzinie  ( proszę zaznaczyć znakiem X ): 
           niepełnosprawność 
           ciężka lub długotrwała choroba 
           wielodzietność 
            rodzina jest niepełna 
            bezrobocie 
            alkoholizm 
            wystąpiło zdarzenie losowe /podać jakie/.................................................................................... 
            narkomania 
            brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

Pouczenie : 
Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani 
niezwłocznie powiadomić organ, który  przyznał stypendium, o ustaniu  przyczyn, które stanowiły podstawę  przyznania 
stypendium szkolnego. 
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 
stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych zawartych we wniosku, dla  celów związanych                                    
z przyznawaniem pomocy socjalnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny ( Dz. U.        
Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne                
z prawdą. 
 
..........................................................................   ………. ............................................................. 
                   miejscowość, data                                                                      czytelny  podpis  wnioskodawcy 
□  Proszę o przekazanie przyznanego  stypendium szkolnego na konto : 
 
nazwa banku ...............................................................................................................................................  
 
nr rachunku  _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 
 
..........................................................................                          ............................................................. 
                   miejscowość, data                                                                      czytelny  podpis  wnioskodawcy                                                      
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Do  wniosku należy dołączyć: 
- zaświadczenia albo oświadczenie*,o dochodach członków rodziny z ostatniego miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku  ze wszystkich źródeł, a w przypadku utraty dochodów przez danego członka rodziny 
należy podać jego przychody z miesiąca złożenia wniosku – podstawa prawna art. 90n ust.4 pkt. 3 ustawy z 
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

- zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – podstawa 
prawna art. 90n ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.) 

- inne dokumenty uważane przez wnioskodawcę za istotne w sprawie.  
 
* Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 

 
Załączone do wniosku dokumenty: 
 
1/ ............................................................................................................................................................................ 
 
2/............................................................................................................................................................................. 
 
3/.............................................................................................................................................................................. 
 
4/............................................................................................................................................................................... 
 
 

OBJAŚNIENIA: 
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 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.): 
Art. 90b.  
[...] 
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 umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom 
i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - 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 ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. 

5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium 
w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, 
natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe. 

6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 
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. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) 
tj.351,00 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 publicznych 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 
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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. 
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu. 
4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności: 
[...]
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 
 [...]
5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast 
zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej.
5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
[...] 
III. Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.): 

Art. 8.  [...] 
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 oraz ubezpieczenia 

społeczne określone w odrębnych przepisach; 
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze. 
5. 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) różnicę 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 ubezpieczenia 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. 

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. 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: 
1) przychodu; 
2) kosztów uzyskania przychodu; 
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 
4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6; 
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 
6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub 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 207 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 w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej 
dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, 
za który uzyskano 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 1997, Nr 88, poz. 553 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 do lat 3.  
[…] 

Uwaga ! 
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Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku 
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. 
 Kompletny wniosek należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost lub 
przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy  Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost. 
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