
 ……………………………………… 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 
……………………………….......... 

(adres zamieszkania, telefon) 
 

……………………………………… 
Pilchowice, dnia ............. 200... r. 

 

                                

                               Wójt Gminy Pilchowice 
 
 

Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym 200......./200........stypendium,(zasiłku) 
szkolnego* 
 
I. Dane dotyczące ucznia/słuchacza: 

1.Imię i nazwisko….................  ................................................................. ................................ 

2.Data urodzenia..........................................................................................................................                         

3.Imiona rodziców/opiekunów.................................................................................................... 

4.Adres zamieszkania ucznia/słuchacza...................................................................................... 

   telefon.......................................................................................................................................  

5.Nazwa i adres szkoły.................................................................................. ...... ...................... 

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

6.Klasa/rok nauki......................................................................................................................... 

 
PoŜądana forma stypendium (zasiłku)* szkolnego (zakreślić odpowiedni prostokąt):  

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza 
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takŜe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 
szkołą zajęcia dydaktyczne, które będą opłacane ze stypendium 

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

prowadzone przez:......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych, 
 
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty), 

 
świadczenie pienięŜne, jeŜeli poprzednie formy są niecelowe lub niemoŜliwe (w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 
5 ustawy o systemie oświaty). 



ZłoŜenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną, wynikającą w szczególności z: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 (opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny, np. bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takŜe, gdy rodzina jest niepełna 

lub opisać zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny) 
 
 
 
Do wniosku załączam**: 
 
1. Opinię dyrektora, do której uczęszcza uczeń. (zał. nr 1); 
2. Oświadczenie o liczbie członków rodziny i wysokości dochodów, pozwalające na obliczenie miesięcznego dochodu netto 
    na  jednego członka rodziny wraz z załącznikami dokumentującymi te dochody (zał. 2), 
3. Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złoŜenie wniosku członków rodziny 
   (...........egzemplarzy) (zał.3); 
4. Zaświadczenie  o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej (wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej  
    w Pilchowicach). 
5.Zaświadczenie z  urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, poszukująca pracy. 
6.Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o dochodach przy działalności gospodarczej. 
7.Zaświadczenie lub aktualny nakaz płatniczy z  urzędu gminy o liczbie ha przeliczeniowych. 
8.Odcinek renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego oraz decyzja o przyznaniu tego świadczenia. 
5. Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (zał.4). 
6. Inne dokumenty (wymienić ilość i rodzaj dokumentów uzasadniających prawo do uzyskania pomocy): 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
*)       niepotrzebne skreślić 
**)     podkreślić odpowiednie pozycje 
 
 
Pouczenie: 

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obo-
wiązani 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. NaleŜności z tytułu nienaleŜnie pobranego stypendium 
szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej 
dla uczniów. 

Uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej wynikającej z treści art. 233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku i załącznikach. 

W przypadku przyznania świadczenia proszę o przekazanie go na konto:  
 

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

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

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

 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………............... 
(podpis ucznia pełnoletniego albo rodzica lub 

opiekuna  ucznia niepełnoletniego)



 
OBJAŚNIENIA:  
I Wnioskodawcą moŜe być: 

1. pełnoletni uczeń/słuchacz samodzielnie 
2. rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza 
3. dyrektor szkoły, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę 

 
II. Dodatkowe informacje dla wnioskodawców: 

Stypendia i zasiłki szkolne przysługują uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikających                            
z niskich dochodów na osobę w rodzinie uczęszczających do : szkół podstawowych, gimnazjów, liceów 
ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, 
kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników słuŜb społecznych  ośrodków dla 
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej – umoŜliwiających realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- 
zarówno publicznie jak i nie publicznie- nie dłuŜej niŜ do ukończenia przez nich 24 roku Ŝycia. 

 
III   Wyciąg z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) 
Art. 8. I...] 

1. Za dochód uwaŜa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złoŜenie wniosku lub                  
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złoŜony, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
1) miesięczne obciąŜenie 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. 

2.  Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pienięŜnego świadczenia socjalnego 
oraz wartości świadczeń w naturze. 

3.  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, obciąŜenie podatkiem naleŜnym 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 Ŝe: 

a)  róŜnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc 
złoŜenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od 
początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złoŜenia wniosku oraz od początku 
roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciąŜenia 
podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne 
przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złoŜenia wniosku, 

b) jeŜeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a takŜe jeŜeli nie 
złoŜył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarcze) 
za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził 
działalność, a jeŜeli 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 jeŜeli z tytułu prowadzenia tej działalności 
nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniŜszej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne. 

4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się 
wspólnie z małŜonkiem, przez podatek naleŜny, 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. 

5. 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) róŜnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 
4)  dochodów z innych niŜ działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6; 
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 
6) naleŜnych zaliczek na podatek dochodowy lub naleŜnego podatku; 
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem 

pozarolniczej działalności gospodarczej. 



6. 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. 

7. Przyjmuje się, Ŝe z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. 
8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się 
9. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złoŜenia 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. 

10. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złoŜenia wniosku lub w okresie 
pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu naleŜnego za dany okres, kwotę tego dochodu 
rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który 
uzyskano dochód. 

11.  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 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572, ze zm.). 
Art. 90d.  

1. Stypendium  szkolne moŜe 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, cięŜka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takŜe gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeŜeniem ust. 12. 

2.  Stypendium szkolne moŜe 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 
takŜe 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 słuŜb społecznych. 

4. Stypendium szkolne moŜe być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o 
których mowa w ust. 3, takŜe w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z 
pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. 

5. Stypendium szkolne moŜe być takŜe udzielone w formie świadczenia pienięŜnego, jeŜeli organ przyznający 
stypendium uzna, Ŝe udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych takŜe w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest moŜliwe, 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 moŜe być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 
 
Art. 90e.  

1. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu zdarzenia losowego. 

2. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany w formie świadczenia pienięŜnego na pokrycie wydatków związanych z 
procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w 
roku, niezaleŜnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie moŜe przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o 
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

4. O zasiłek szkolny moŜna ubiegać się w terminie nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 
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 zaleŜności 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 zaleŜności od potrzeb uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy, 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 



4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zaleŜności od zdarzenia losowego. (regulamin uchwalony 
zostanie do dnia 31 marca 2005r.) 

 
Art. 90m. 

1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 
2. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

rada gminy nie moŜe upowaŜnić Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Art. 90n. 1. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje 
administracyjne. 
(...) 
 
 
V. Wyciąg z kodeksu karnego (Dz.U.z 1997, Nr 88, poz.553 z późn.zm.): 
Art.233.§1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zaznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 



 
 

Załącznik nr 1 
.......................................... 

(pieczęć nagłówkowa szkoły) 

 

OPINIA DYREKTORA 

Potwierdzam, Ŝe ................................................................ jest uczniem (słuchaczem) 

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

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

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

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

Opinia:  

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

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

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

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

           Oświadczam, Ŝe niezwłocznie powiadomię organ, który przyznał stypendium, o ustaniu 
przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

............................................ 
(podpis Dyrektora, pieczęć) 

 

(imię i nazwisko ucznia/ słuchacza) 



 
Załącznik nr 2 

 
Oświadczenie 

 
Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z niŜej wymienionych osób, pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym²   
(do niniejszego oświadczenia naleŜy załączyć odrębne zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złoŜenie wniosku osób,  

  które je uzyskują) 
 

Lp Nazwisko i imię Data urodzenia Pokrewieństwo Miejsce pracy/nauki 

     

     

     

     

     

     

 
b) Dochody netto wymienionych powyŜej kolejno członków gospodarstwa domowego ucznia 
     wyniosły :  

 

 
                                                                                                                               

Lp Źródło dochodu ³ Wysokość dochodu netto w zł 

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy  

2.  Emerytura  

3. Renta inwalidzka, rodzinna  

4. Świadczenia rodzinne  

5. Dodatek mieszkaniowy  

6. Alimenty i świadczenia alimentacyjne  

7. Zasiłek dla bezrobotnych  

8. Dochody z gospo. rolnego(ha przeliczeniowe x 207 zł )  

9. Dochody z działalności gospodarczej  

10. Inne  

11. Stypendia  

                   Łączny dochód netto rodziny  

                   Dochód netto na 1 osobę w rodzinie  
 
 
 
 

 
 (data i podpis składającego oświadczenie) 



           

           
                               
                                                                                                                                     Załącznik nr 3             
 
(pieczęć zakładu pracy) 
 
 
 

 
 

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH  

wydane dla potrzeb ubiegania się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny 

 

Zaświadcza się, Ŝe Pan/Pani ........................................................................................................         

Zamieszkały(a):............................................................................................................................ 

zatrudniony(a) w........................................................................................................................... 

za miesiąc................................2008r.(za miesiąc poprzedzający miesiąc złoŜenie wniosku)  

otrzymał(a) następujące dochody: 

1. Wynagrodzenie brutto .................................................. 

2. Potrącenia: 

Składki na ubezpieczenie społeczne: 

Emerytalne......................................................................... 

Rentowe............................................................................. 

Chorobowe......................................................................... 

Zaliczka na podatek dochodowy........................................ 

Składka zdrowotna............................................................. 

Alimenty............................................................................ 

3. Wynagrodzenie netto.................................................... 

 

4. Inne dochody (bez jednorazowych pienięŜnych świadczeń socjalnych oraz świadczeń 

  w naturze) 

…………………………………………………………… 

 
 
 

 
………………………………………………… 

(data, podpis i pieczęć wystawiającego zaświadczenie) 

 



Załącznik  nr 4 
 
 

 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Oświadczam, Ŝe ....................................................................ubiegający(a) się o stypendium  

                                               (  Imię i nazwisko ucznia/słuchacza ) 

szkolne nie otrzymuje/otrzymuje* inne stypendium. 

 

Przyznane przez....................................................................................................................... 

 

w wysokości......................................zł miesięcznie.  

 

 
 
 
 
 

............................................................ 
                                                                                           (podpis składającego wniosek) 

 
 
 

• niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 5 
 
 

.........................................................................                                                                                 
 ..............................................................................      (miejscowość, data) 
               (pieczątka instytucji)                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 
 

Z A Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 

 

Pan/i................................................................................................................................................... 

zamieszkały/a................................................................................................................................ 

otrzymuje dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją nr.................z dnia....................................... 

na okres od................................do.................................w wysokości............................miesięcznie 

słownie.......................................................................................................................................... 

 
Zaświadczenie wydaje się celem załączenia do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego                 
o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256  
poz. 2572 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
 

................................................................. 
                                                                                                                                                                         (pieczęć i podpis) 
 
 
 


