POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW
W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie
ustawy o systemie o wiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
Nr 281, póz.), którymi wprowadzono do ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie
o wiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572, z pó n.zm) rozdział 8a: Pomoc materialna dla
uczniów.
Pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny albo motywacyjny.
wiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym s :
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
wiadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którego mo e udzieli
szkoła jest stypendium za wyniki w nauce lub za osi gni cia sportowe. Uczniowi mo e by
przyznana jednocze nie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzie y i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów j zyków obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych - do
czasu uko czenia kształcenia, nie dłu ej jednak ni do uko czenia 24 roku ycia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych o rodków umo liwiaj cych dzieciom i
młodzie y, o których mowa w art. 16 ust. 7, a tak e dzieciom i młodzie y
upo ledzonym umysłowo ze sprz onymi niepełnosprawno ciami realizacj
odpowiednio obowi zku szkolnego i obowi zku nauki - do czasu uko czenia realizacji
obowi zku nauki.
wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuj równie :
1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadaj cych uprawnie szkół publicznych dla
młodzie y i dla dorosłych - do czasu uko czenia realizacji obowi zku nauki,
2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów
j zyków obcych - do czasu uko czenia kształcenia, nie dłu ej jednak ni do uko czenia
24 roku ycia.
STYPENDIUM SZKOLNE
Zgodnie z art.90d ustawy o systemie o wiaty, ust:
1. Stypendium szkolne mo e otrzyma ucze znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej,
wynikaj cej z niskich dochodów na osob w rodzinie, w szczególno ci gdy w rodzinie
tej wyst puje: bezrobocie, niepełnosprawno , ci ka lub długotrwała choroba,
wielodzietno , brak umiej tno ci wypełniania funkcji opieku czo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a tak e gdy rodzina jest niepełna lub wyst piło zdarzenie
losowe, z zastrze eniem ust. 12.
2. Stypendium szkolne mo e by udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub cz ciowego pokrycia kosztów udziału w zaj ciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczaj cych poza zaj cia realizowane w szkole w
ramach planu nauczania, a tak e udziału w zaj ciach edukacyjnych realizowanych
poza szkoł ;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno ci zakupu
podr czników.

3. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio do wychowanków o rodków, o których mowa w
art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
j zyków obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych.
4. Stypendium szkolne mo e by udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz
słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, tak e w formie całkowitego lub
cz ciowego pokrycia kosztów zwi zanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania.
5. Stypendium szkolne mo e by tak e udzielone w formie wiadczenia pieni nego, je eli
organ przyznaj cy stypendium uzna, e udzielenie stypendium w formach, o których mowa
w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych tak e w formie, o której mowa
w ust. 4, nie jest mo liwe, 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 mo e by udzielone w jednej lub kilku formach jednocze nie.
7. Miesi czna wysoko dochodu na osob w rodzinie ucznia uprawniaj ca do ubiegania si
o stypendium szkolne nie mo e by wi ksza ni kwota, o której mowa w art. 8 ust. l pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póz. 593, Nr 99, póz.
1001 i Nr 273, póz. 2703) - (316 zł netto).
8. Miesi czna wysoko dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach
okre lonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym e do dochodu nie
wlicza si wiadcze pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3.
9. Stypendium szkolne nie mo e by ni sze miesi cznie ni 80 % kwoty, o której mowa w
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr
228, póz. 2255, z pó n. zm.l) i nie mo e przekracza miesi cznie 200 % kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych. (
od 44,80 zł do 112,00 zł).
10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłu szy ni od wrze nia do czerwca
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów j zyków obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych - na
okres nie dłu szy ni od pa dziernika do czerwca w danym roku szkolnym.
11. Je eli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne mo e by
realizowane w okresach innych ni miesi czne lub jednorazowo, z tym e warto
stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie mo e przekroczy ł cznie
dwudziestokrotno ci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów j zyków obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych osiemnastokrotno ci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych.
12. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o
charakterze socjalnym ze rodków publicznych, z zastrze eniem ust. 13.
13. Ucze , który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze rodków
publicznych, mo e otrzyma stypendium szkolne w wysoko ci, która ł cznie z innym
stypendium o charakterze socjalnym ze rodków publicznych nie przekracza
dwudziestokrotno ci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów j zyków obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych osiemnastokrotno ci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (w przypadku uczniów - l 120,00 zł, a w przypadku
słuchaczy nauczycielskich kolegiów j zyków obcych - l 008,00 zł.

ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny mo e by przyznany uczniowi znajduj cemu si przej ciowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny mo e by przyznany w formie wiadczenia pieni nego na pokrycie
wydatków zwi zanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezale nie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.
Wysoko zasiłku szkolnego nie mo e przekroczy jednorazowo kwoty stanowi cej
pi ciokrotno kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003
r.o wiadczeniach rodzinnych - tj. 280,00 zł.
KTO MO E ZŁO Y WNIOSEK
wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym s przyznawane na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasi gni ciu opinii odpowiednio
dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium j zyków obcych,
kolegium pracowników słu b społecznych lub o rodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3
pkt. 2 ustawy o systemie o wiaty;
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium j zyków obcych, kolegium pracowników słu b społecznych lub
o rodka, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie o wiaty.
wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mog równie by przyznawane
z urz du.
MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkuj cych na terenie gminy nale y składa w Urz dzie Gminy Filipów, ul.
Garbarska 2 (pokój nr 8).
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa si do dnia 15 wrze nia danego roku
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
j zyków obcych i kolegiów pracowników słu b społecznych - do dnia 15 pa dziernika
danego roku szkolnego.
O zasiłek szkolny mo na ubiega si w terminie nie dłu szym ni dwa miesi ce od
wyst pienia zdarzenia uzasadniaj cego przyznanie tego zasiłku.
WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA OKRES OD DNIA l
STYCZNIA 2005 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2005 R. MO NA SKŁADA W
TERMINIE DO DNIA 15 MARCA 2005 R.
PRZYZNANIE WIADCZE
Pomocy materialnej o charakterze socjalnym udziela si b dzie zgodnie z Regulaminem
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkuj cych na
terenie gminy, który uchwali Rada Gminy Filipów.
Filipów sprawach wiadcze pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje si
decyzje administracyjne.

Wyci g z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ.U. Nr 64, poz.593. Nr 99, póz. 1001, Nr 273, póz.
2703) -art.8ust.3-13
„3. Za dochód uwa a si sum miesi cznych przychodów z miesi ca poprzedzaj cego zło enie wniosku lub w
przypadku utraty dochodu z miesi ca, w którym wniosek został zło ony, bez wzgl du na tytuł i ródło ich uzyskania,
je eli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszon o:
1) miesi czne obci enie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne okre lone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne okre lone w odr bnych przepisach;
3) kwot alimentów wiadczonych na rzecz innych osób.
4. Do dochodu ustalonego w my l ust. 3 nie wlicza si jednorazowego pieni nego wiadczenia socjalnego oraz warto ci
wiadcze w naturze.
5. W stosunku do osób prowadz cych pozarolnicz działalno gospodarcz :
1) opodatkowan podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okre lonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje si przychód z tej działalno ci pomniejszony o koszty
uzyskania przychodu, obci enie podatkiem nale nym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne okre lonymi w
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwi zane z prowadzeniem tej
działalno ci oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów
uzyskania przychodów, okre lonymi w odr bnych przepisach, z tym e:
a) ró nic przychodów i kosztów ich uzyskania ustala si za miesi c poprzedzaj cy miesi c zło enia wniosku w
oparciu o wielko ci wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od pocz tku roku do ko ca miesi ca
poprzedzaj cego miesi c zło enia wniosku oraz od pocz tku roku do ko ca miesi ca poprzedzaj cego ten
miesi c; wysoko miesi cznego obci enia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami
na ubezpieczenia społeczne przyjmuje si z miesi ca poprzedzaj cego miesi c zło enia wniosku,
b) je eli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a tak e je eli nie zło ył deklaracji,
jego dochód ustala si , dziel c kwot dochodu z działalno ci gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez
liczb miesi cy, w których podatnik prowadził działalno , a je eli nie prowadził działalno ci, dochód ustala si
w oparciu o o wiadczenie tej osoby;
2) opodatkowan na zasadach okre lonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osi ganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje si zadeklarowan podstaw wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne, a je eli z tytułu prowadzenia tej działalno ci nie istnieje obowi zek ubezpieczenia
społecznego, przyjmuje si kwot najni szej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
6. W sytuacji gdy podatnik ł czy przychody z działalno ci gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza si wspólnie z
mał onkiem, przez podatek nale ny, o którym mowa w ust. 5 pkt l, rozumie si podatek wyliczony w takiej proporcji, w
jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalno ci gospodarczej wynikaj cy z deklaracji podatkowych do
sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
7. Wysoko dochodu z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w przypadku prowadzenia działalno ci opodatkowanej na
zasadach okre lonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala si na podstawie za wiadczenia
wydanego przez naczelnika wła ciwego urz du skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt l, zawieraj cego
informacj o wysoko ci:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) ró nicy pomi dzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych ni działalno gospodarcza ródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) nale nych zaliczek na podatek dochodowy lub nale nego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zwi zanych z prowadzeniem pozarolniczej działalno ci
gospodarczej.
8. Wysoko dochodu z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w przypadku prowadzenia działalno ci na zasadach
okre lonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby
fizyczne ustala si na podstawie za wiadczenia wydanego przez naczelnika wła ciwego urz du skarbowego zawieraj cego
informacj o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpiecze Społecznych.
9. Przyjmuje si , e z l ha przeliczeniowego uzyskuje si dochód miesi czny w wysoko ci 194 zł.
10. Dochody z pozarolniczej działalno ci gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych ródeł sumuje si .
11. W przypadku uzyskania w ci gu 12 miesi cy poprzedzaj cych miesi c zło enia wniosku lub w okresie pobierania
wiadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczaj cego pi ciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj cej, w przypadku osoby samotnie gospodaruj cej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
-kwot tego dochodu rozlicza si w równych cz ciach na 12 kolejnych miesi cy, poczynaj c od miesi ca, w którym
dochód został wypłacony.
12. W przypadku uzyskania w ci gu 12 miesi cy poprzedzaj cych miesi c zło enia wniosku lub w okresie pobierania
wiadczenia z pomocy społecznej dochodu nale nego za dany okres, kwot tego dochodu rozlicza si w równych
cz ciach na kolejne miesi ce przez okres odpowiadaj cy okresowi, za który uzyskano dochód.
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysoko tego dochodu ustala si według redniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie wiadczenia z pomocy społecznej."

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA OKRES OD DNIA …………………DO DNIA…………………….
1. Wnioskodawca:
A) rodzice, pełnoletni ucze /słuchacz
Nazwisko
Imi
Adres zamieszkania
B) dyrektor szkoły/kolegium/o rodka
Piecz

szkoły/kolegium/o rodka

2. Dane osobowe ucznia/słuchacza:
Nazwisko
Imiona
Nazwisko i imi ojca
Nazwisko i imi matki
Data i miejsce urodzenia
3. Adres zamieszkania:
Ulica
Kod pocztowy

Miejscowo

4. Informacja o szkole:
Nazwa szkoły
Typ szkoły
Ulica

Miejscowo

Kod pocztowy

Województwo

W roku szkolnym ……………….……………………. jestem uczniem klasy/słuchaczem
5. Uzasadnienie wniosku:
(wskaza w szczególno ci czy w rodzinie wyst puje: bezrobocie, niepełnosprawno , ci ka lub długotrwała choroba,
wielodzietno , rodzina niepełna).

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
6. Wniosek dotyczy nast puj cej formy pomocy: (wniosek mo e by udzielony w jednej lub kilku formach,
nale y wybra wła ciw form stawiaj c znak X oraz uzasadni )
Całkowite lub cz ciowe pokrycie kosztów udziału w zaj ciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczaj cych poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak e udziału w zaj ciach
edukacyjnych realizowanych poza szkoł (art. 90d ust. 2 pkt 1):

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno ci zakup podr czników (art. 90d ust.
2 pkt 2):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Całkowite lub cz ciowe pokrycie kosztów zwi zanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów (art. 90d ust. 4)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Je eli organ przyznaj cy stypendium uzna, e udzielenie stypendium w formach, o których mowa wy ej
jest nie celowe, nieuzasadnione lub niemo liwe, stypendium mo e by tak e udzielone w formie
wiadczenia pieni nego (art. 90d ust. 5)
7. Proponowany sposób realizacji stypendium (zaznaczy wnioskowany stawiaj c znak X)
w okresach miesi cznych
jednorazowo
w okresach innych ni miesi czny: ………………………………………………………………………..
………………………………………….
(miejscowo , data)
8. Zał czniki (zaznaczy wła ciwe stawiaj c znak X):

…………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

za wiadczenie o korzystaniu ze wiadcze pieni nych pomocy społecznej
za wiadczenie o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym
deklaracja o wysoko ci dochodów

Opinia dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, kolegium j zyków obcych, kolegium pracowników
słu b społecznych lub o rodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy
(nie dotyczy, je eli wnioskodawc jest dyrektor)
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….
(miejscowo , data)

…………………..…………………
(piecz tka i podpis)

DEKLARACJA O WYSOKO CI DOCHODÓW
1. O wiadczam, e moja rodzina składa si z ni ej wymienionych osób, pozostaj cych we
wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.

Imi i nazwisko

Data urodzenia

Stopie pokrewie stwa

2. O wiadczam, e dochody moje i wy ej wymienionych członków mojego gospodarstwa
domowego wynosiły:
Lp.

Imi i nazwisko

Miejsce pracy - nauki

Kwota dochodu

Ł czny dochód całego gospodarstwa domowego
redni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………….. zł)
Uprzedzony o odpowiedzialno ci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego potwierdzam
własnor cznym podpisem prawdziwo danych zamieszczonych w niniejszym o wiadczeniu.
Filipów, dn. ……………………………

………………………………….
(podpis)

Do niniejszego o wiadczenia nale y zał czy dokumenty potwierdzaj ce wysoko dochodów
osi ganych przez wy ej wymienione osoby, z miesi ca poprzedzaj cego miesi c zło enia wniosku.
Dochód oblicza si w sposób wskazany w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

