
  

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO: 

 

• Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 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.  

• Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może 

przekraczać kwoty określonej w przepisach art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej /aktualnie kwoty 

528,00 zł / 

• Miejsce zamieszkania ucznia na terenie gminy Iwonicz-Zdrój. 
 

POUCZENIE  
 

1. Pouczenie stanowi integralną część wniosku.  

 

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium może być 

udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać 

stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium, o którym mowa powyżej, nie przekracza kwoty 

2.480,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 

służb społecznych 2.232,00 zł.  

4. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o 

ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  

5. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

6. 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 (Aktualnie 528,00 zł.)  

7. Rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym  związku, wspólnie zamieszkujące 

i gospodarujące.  

8. 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:  

➢ miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu, 

➢ składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, 

➢ kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.  

9. 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 świadczeń w naturze,  

➢ świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, 

➢ świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, 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, 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 rud uranu i batalionach budowlanych, 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, w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 

o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 

oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych, 

➢ dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej1 ha przeliczeniowego, 



  

➢ świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

➢ świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,  

➢ świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach 

weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, 

➢ nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 

o Radzie Ministrów, 

➢ pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, 

➢ środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na 

celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego, 

➢ zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

➢ 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. 

10. Dla osób pracujących należy złożyć:  

zaświadczenie z zakładu pracy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (liczy się data wypłaty) lub w 

przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony wraz z wyszczególnionymi potrąceniami 

tj. obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwota 

alimentów świadczona na rzecz innych osób oraz inne nie wymienione potrącenia (np. komornicze). 

11. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (na zasadach ogólnych) – 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; 

➢ 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 działalność gospodarcza w przypadkach, gdy podatnik łączy dochody 

z działalności gospodarczej z innymi przychodami,  

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. 

12. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

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. 

➢ 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. 

13. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się 

wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumieć 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.  

14. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, dochodu jednorazowego 

przekraczającego pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego (tj. 528,00zł. x 5 = 2.640,00zł), to kwotę tego 

dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód 

został wypłacony. 

15. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.  



  

16. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 

17. Osoby bezrobotne przedłożyć powinny zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego i wysokości 

uzyskiwanego zasiłku. 

18. Osoby nie pracujące, powinny złożyć oświadczenie, że nigdzie nie pracują nie są zarejestrowani w Urzędzie 

Pracy i że nie uzyskują dochodów z prac dorywczych lub że uzyskują dochody z prac dorywczych (w jakiej 

wysokości) i czy uzyskują dochody z innych źródeł np. świadczenia z GOPSu. 

19. Osoby uzyskujące dochody z innych źródeł zobowiązane są do złożenia poniższych dokumentów :  

➢ decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty, zaświadczenie ZUS dotyczące np.: zasiłku macierzyńskiego, 

chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. 

➢ decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego, świadczenia 

pielęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego, okresowego i innych,  

➢ oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu, 

➢ przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 

wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,  

➢ kopia odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu 

posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną 

wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub 

ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji 

alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,  potwierdzona za zgodność z oryginałem 

➢ dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ 

obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,  

➢ zaświadczenie o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. 

20. 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. 

21. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego. 

22. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń  pieniężnych 

z pomocy społecznej, przedkłada się decyzje administracyjne dotyczące wypłaconych świadczeń za miesiąc 

poprzedzający złożenie wniosku.  

23. Zamiast zaświadczeń o dochodach można złożyć oświadczenie o dochodzie zgodnie z wzorem, z klauzulą o treści 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

24. Zasiłek szkolny można otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, u którego wystąpiło zdarzenie 

losowe takie jak: 

➢ śmierć jednego lub obojga rodziców lub prawnych opiekunów, 

➢ nieuleczalna choroba rodziców lub ucznia, 

➢ ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu,  

➢ pożar lub zalanie mieszkania, 

➢ inne. 

25.  Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium 

szkolnego. 

26.  Zasiłek szkolny może być przyznany raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi przyznanie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne / zasiłek szkolny) wskazanymi 

w treści pouczenia. 

 

 

 
(data)  (czytelny podpis wnioskodawcy) 


