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Nr wniosku  …………….……………….…………………...………………………..                                           
                (wypełnia pracownik MOPS przyjmujący wniosek ) 

………………………………….......
Data wpływu wniosku do MOPS

.…………………. 
 Kędzierzyn-Koźle 

Wniosek  
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny .............../............... 

 

I. WNIOSKODAWCA  (należy zaznaczyć wstawiając znak X) 

 rodzic małoletniego ucznia          opiekun prawny          pełnoletni uczeń          dyrektor szkoły 
1. Dane osobowe i adres zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły należy wpisać tylko imię i 
nazwisko dyrektora szkoły a w miejscu adresu zamieszkania – adres instytucji) 
Nazwisko  

Imię   

Nr PESEL            

Seria i nr dowodu osobistego  Telefon kontaktowy  

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu / lokalu  

3. Adres do korespondencji wnioskodawcy (uzupełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr domu / lokalu  

II. DANE DOTYCZ ĄCE TRUDNEJ SYTUACJI W RODZINIE UZASADNIAJ ĄCE PRZYZNANIE POMOCY 
MATERIALNEJ (należy zaznaczyć spełniane kryteria wstawiając znak X): 
 miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 528,00 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
 

W rodzinie występują: 
 bezrobocie                                          uczeń pochodzi z rodziny niepełnej                niepełnosprawność 
 ciężka lub długotrwała choroba             wielodzietność                                              alkoholizm 
 narkomania                                          brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
 inne (jakie) …….……………….………………………………………………………..………..………………………………………… 

 

III. INFORMACJA O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA  
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

4. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

L.p. Nazwisko i imię 
Data urodzenia 

(dzień, miesiąc, rok) 

Stopień pokrewieństwa 
w stosunku do 
wnioskodawcy 

Status osoby 
(pracujący, uczeń, student, emeryt, rencista, 

bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy, 
prowadzący własną działalność gospodarczą, 
prowadzący gospodarstwo rolne, niepracujący 

i nie zarejestrowany w urzędzie pracy) 

1  
wnioskodawca 
nie uzupełnia 

wnioskodawca  

2   uczeń, na którego został 
złożony wniosek  

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Osoby bezrobotne powinny przedłożyć aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku bądź złożyć stosowne 
oświadczenie. Osoby, które nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy składają oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia, że nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy i nie podejmują prac dorywczych. 
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5. Dochody gospodarstwa domowego obliczone w sposób wskazany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (należy 
zaznaczyć właściwe wstawiając znak X) 

 z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku          z miesiąca złożenia wniosku, gdy nastąpiła utrata dochodu 

Źródło dochodu Kwota dochodów w złotych 

Osiągnięte dochody opodatkowane 

Ze stosunku pracy:        TAK      NIE  

Z umowy zlecenia, o dzieło:   TAK        NIE  

Z tytułu renty, emerytury, świadczeń przedemerytalnych:   TAK        NIE  

Zasiłek dla bezrobotnych:   TAK        NIE  

Osiągnięte dochody z działalności gospodarczej 
Rozliczanej na zasadach ogólnych (KPiR):   TAK        NIE  

Rozliczanej w formie uproszczonej:   TAK        NIE  

Rozliczanej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:   TAK        NIE  

Rozliczanej w formie karty podatkowej:   TAK        NIE  

Osiągnięte dochody nieopodatkowane 

Otrzymywane alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:   TAK       NIE  

Zasiłek rodzinny z dodatkami:   TAK       NIE  

Świadczenia opiekuńcze:   TAK       NIE  

Dodatek mieszkaniowy:   TAK        NIE  

Dodatek energetyczny:   TAK       NIE  

Stypendia z wyłączeniem stypendium szkolnego:   TAK        NIE  

Świadczenia z pomocy społecznej 
Zasiłek stały:   TAK       NIE  

Zasiłek okresowy:   TAK        NIE  

Dochód z gospodarstwa rolnego i inne dochody niewymienione powyżej 
Dochód z gospodarstwa rolnego:   TAK        NIE  

Inne (np. praca dorywcza, pomoc rodziny, praktyki zawodowe):   TAK        NIE  

6. Suma wszystkich dochodów gospodarstwa domowego ucznia w złotych:  

Do wszystkich zaznaczonych źródeł dochodu należy złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu - zaświadczenie albo oświadczenie pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.” 
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: 
a) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego dokumentujące dochody za rok poprzedni, 
b) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej, 
c) w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej – dokument potwierdzający ten fakt. 
W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego wymagane jest urzędowe potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych. 
W przypadku otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy) oraz świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego – przyznanych 
przez tut. Ośrodek – nie ma konieczności dołączania do wniosku decyzji administracyjnych (można złożyć tylko oświadczenie z klauzulą).  
7. Zobowiązania alimentacyjne ponoszone przez członków gospodarstwa domowego ucznia na rzecz innych osób 

L.p. 
Imię i nazwisko osoby 

zobowiązanej do alimentacji 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
alimentów oraz stopień pokrewieństwa 

względem zobowiązanego do alimentacji 

Miesięczna wysokość 
świadczonych alimentów w złotych 

1    

2    

3    

4    

8. Łączna kwota w/w zobowiązań członków gospodarstwa domowego w złotych:  

W przypadku płacenia alimentów na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego należy dołączyć wyrok zobowiązujący do płacenia alimentów oraz dokumenty 
potwierdzające dokonywanie wpłat np. przekazy, przelewy. 

9. Dochód gospodarstwa domowego ucznia w złotych (pkt 6 - pkt 8):  

10. Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (zgodnie z pkt 4):  

11. Dochód na 1 członka gospodarstwa domowego ucznia w złotych (pkt 9 ÷ pkt 10): 
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
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12. Proszę o realizację stypendium szkolnego: (należy zaznaczyć wstawiając znak X) 
 

 na osobiste konto bankowe o numerze:  _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _ 
 

 przelewem na konto socjalne (karta IPE) 
 

IV. INFORMACJE O UCZNIU  

13. Dane osobowe ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne 

Nazwisko ucznia  
Imię ucznia  
Imię drugie ucznia  
Adres zamieszkania ucznia ul. ……………………………………………………………. 47-………. Kędzierzyn-Koźle 

Nazwisko i imię ojca  
Nazwisko i imię matki  
Data urodzenia ucznia  
Nr PESEL ucznia            
14. Informacja o szkole ucznia 

Pełna nazwa szkoły  

Typ szkoły 
(należy zaznaczyć wstawiając znak X) 

 szkoła podstawowa            szkoła branżowa II stopnia          liceum 
 liceum uzupełniające          liceum profilowane                     technikum 
 technikum uzupełniające    zasadnicza szkoła zawodowa      szkoła policealna 
 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy                              kolegium 

   szkoła branżowa I stopnia          

Miejscowość  ulica   

Kod pocztowy  województwo  
Klasa, do której uczęszcza uczeń w 
danym roku szkolnym  Maturalna  tak        nie 

15. Dane kolejnych członków rodziny ucznia ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego należy wpisać w załączniku/załącznikach 
 

Do niniejszego wniosku załącza się załącznik(i) nr ………………………………………….. (należy wypisać wszystkie numery) 
16. Uczeń otrzymuje inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych (należy zaznaczyć właściwe wstawiając znak X) 

  tak (wówczas należy uzupełnić poniższe pola)                  nie 
Pełna nazwa instytucji, która przyznała stypendium  

Miesięczna wysokość stypendium w złotych  

Okres, na który przyznano stypendium 
od …………… 20…… roku do …………… 20…… roku 

 

17. Wniosek o stypendium szkolne dotyczy następującej formy pomocy – innej niż forma pieniężna: (należy zaznaczyć właściwe wstawiając znak 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 (językowych, plastycznych, muzycznych, w wyjazdach na „zieloną szkołę”, 
w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez szkołę), 

   pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych lub innego 
wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, 

   całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 
słuchaczy kolegiów). 

18. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 kodeksu karnego potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

             Kędzierzyn-Koźle, dnia …................ 20…... r. 
                                                                                              

 
………………………………………………………. 

czytelny podpis wnioskodawcy                                                                                      
                                                            

19. Pouczenie 
1. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny „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  od 3 miesięcy do lat 8”. 
2. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art. 90 ust. 5 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż: 
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, 
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mops-kkozle.pl, 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz 
innych przepisów prawa, które stanowią podstawę działania MOPS,  
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  
- Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt 
obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   w Kędzierzynie-Koźlu, 
- posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
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- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
- podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie 
odmową  realizacji działań ze strony MOPS związanych z Pani/Pana sprawą 
- dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 
 

Podpis wnioskodawcy o zapoznaniu się z treścią pouczenia:     …………………………………….…….…………. 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 
OBJAŚNIENIA 

 
Wyciąg z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 
Art. 8 ust. 3-13:  
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 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 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; 
5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 
września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o 
osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 
(Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; 
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, 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 2019 r. poz. 1111 i 924); 
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1095); 
9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 
2529); 
10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171). 
4a.  4  W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w 
art. 61 ust. 2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o 
świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622). 
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 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.  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. 
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Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:  
Art. 90b 1.  Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego. 
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 edukacji uczniów zdolnych. 
3.  Pomoc materialna przysługuje: 
1)  uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom 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. 90c. (...) 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
1) stypendium szkolne; 
2) zasiłek szkolny.  
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 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. 
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 ponadpodstawowych 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 – tj. 528,00 zł 
8.  Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie 
wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3. 
9.  Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i 
nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
10.  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów 
pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 
11.  Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość 
stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 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 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. 
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 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. 90f. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:  
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1; 
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy; 
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 
Art. 90n (…) 2.  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia; 
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, 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: 
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców; 
2) miejsce zamieszkania ucznia; 
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5; 
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna. 
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. 
6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: 
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku 
szkolnego; 
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. 
7.  W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6. 
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. 
5. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
6. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 
7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne 
obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 
 


