
Załącznik  

do Wniosku o przyznanie pomocy materialnej   

o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego  

  

  
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy materialnej                

o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego  
  
- Miejsce zamieszkania:  
  

 W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania 

należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia 

(np. umowa najmu mieszkania zawartą przez rodziców/opiekunów prawnych).  

  

- Kryteria dochodowe:  
  

1. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o 

stypendium szkolne nie może być wyższy 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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), 

tj. 600,00 zł.  

2. Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób:  

  

 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 i koszty uzyskania 

przychodu,  

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach,  

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.  

  

 Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 

zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, 

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

świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, 

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. z 2020 r. poz. 319), dochodu z powierzchni użytków rolnych 

poniżej 1 ha przeliczeniowego, a także świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a 

ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598).  

 Do dochodu nie wlicza się również świadczenia wychowawczego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134 z późn. zm.), tzw. Program „Rodzina 500+”, oraz 

dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).  

  

 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 
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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.  

  

 W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami 

lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny 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.  

  

 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.  

  

 Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  

345 zł. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z 

innych źródeł sumuje się.  

  

 W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego 

przekraczającego pięciokrotnie kwotę 600,00 zł, a w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej 776 zł - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 

kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.  

  

 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.  

  

 W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.   

  

 Wysokość dochodu osób nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej 

potwierdzona powinna zostać zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości zarobków oraz 

oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł takich 

jak np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło 

(lub ewentualnie oświadczeniem o braku takich dochodów).  

  

 Osoby bezrobotne przedłożyć powinny zaświadczenie z urzędu pracy o statusie 

bezrobotnego.   

  

 W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości 
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dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest 

dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie 

oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia”.  
  

 Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być 

nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również 

oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne 

jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie 

oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia”.  
  

  
- Wysokość i realizacja stypendium   
  

 Stypendium szkolne może być przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do 

czerwca w danym roku szkolnym.  

  

 Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być 

realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.  

  

 Miesięczna wysokość stypendium może wynosić:  

  

a) jeżeli dochód nie przekroczy 100,00 zł na osobę, stypendium nie może być niższe niż 100% 

kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy  

b) jeżeli dochód wynosi powyżej 100,00 zł do 200,00 zł na osobę, stypendium nie może być 

niższe niż 90% kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy  

c) jeżeli dochód wynosi powyżej 200,00 zł do kwoty, w której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy, 

na osobę stypendium nie  może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 9 

ustawy  

  

 Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze 

socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że 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, tj. 2 480 zł.  

  

 Świadczenie w formie pieniężnej może być udzielone tylko w przypadku jeżeli udzielenie 

stypendium w innych formach nie jest możliwe. W szczegółowym opisie do wniosku należy 

podać na jaki cel świadczenie pieniężne wnioskodawca chce przeznaczyć i dlaczego nie może 

być zrealizowane w formie pomocy rzeczowej.   

  

  

 Dokumenty niezbędne do rozliczenia w celu otrzymania stypendium szkolnego:  

• faktury VAT  

• imienne rachunki  

• imienne bilety miesięczne  

• dowody wpłaty na wnioskodawcę lub ucznia  



• wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. 

można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z 

określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.  

  

  

  

  

  

  

  

 Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego  

 

1. zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury  

2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne  publikacje  

o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe  

3. tornister (plecak szkolny)  

4. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego np. dresy, obuwie sportowe, spodenki, bluzy  

5. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową)  

6. przybory i materiały do nauki zawodu  

7. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier 

kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier 

milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały 

związane ze specyfiką szkół  

8. drukarka, papier, tusz do drukarki  

9. komputer (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt 

naprawy komputera  

10. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry  

11. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu  

12. basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki)  

13. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych  

14. koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania 

ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także 

udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą  

15. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)  

16. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze 

edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru,  

17. strój galowy  

  

UWAGA:  



  

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np. kurtki, rajstopy, skarpety, 

swetry, czapki, okulary, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, leki, strój na studniówkę, 

komunię, wyjazdy rekreacyjne, odzież codziennego użytku, meble.  

  

  

  
  
  


