
Instrukcja
/przed rozpoczęciem wypełniania wniosku proszę zapoznać się z instrukcją/

1.Wysokość  dochodu ustalana jest na zasadach określonych  w art. 8 ust. 3 –13 ustawy o pomocy społecznej tj.  (Dz. U. z
2015 r., poz. 163 z późn. zm.)
Art. 8. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
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  powszechnym  ubezpieczeniu  w  Narodowym
Funduszu Zdrowia 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  jednorazowego pieniężnego  świadczenia socjalnego oraz
zasiłku  celowego,pomocy  materialnej  mającej  charakter  socjalny  albo  motywacyjny,  przyznawanej  na  podstawie
przepisów  o systemie  oświaty, wartości świadczenia w naturze,
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 250 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.



W celu udokumentowania dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć stosowne
zaświadczenia:
a) w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez

członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

b) w przypadku pobierania emerytury lub renty –odcinek lub zaświadczenie  o emeryturze, rencie, rencie 
strukturalnej, rencie socjalnej, świadczeniu rehabilitacyjnym (netto);

c) w przypadku pobierania świadczeń rodzinnych, zasiłków z ośrodka pomocy społecznej  -  zaświadczenie 
z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej (aktualna decyzja o wysokości pobieranego 
świadczenia - oryginał do wglądu);

d) w przypadku otrzymywanych alimentów  - oświadczenie o wysokości  otrzymywanych alimentów 
(potwierdzone kserokopią  przekazu pocztowego, wyciągu bankowego, wyroku sądowego, zaświadczenia 
komornika itp. - oryginał do wglądu);

e) w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 
o wysokości zasiłku za miesiąc  poprzedzający złożenie wniosku;

f) w przypadku  działalności gospodarczej - zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskiwanych z 
pozarolniczej działalności gospodarczej, osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt a – d; kserokopia 
składek ZUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

g) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu płatniczego za 2015 r. lub 
zaświadczenie właściwego organu gminy  o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach 
przeliczeniowych ogólnej powierzchni;

h) w przypadku dodatku mieszkaniowego  (kserokopia decyzji – oryginał do wglądu);
i) w przypadku osiągania innych dochodów, niż wyżej wymienionych – dokumenty potwierdzające ich 

wysokość.

Dane uzasadniające przyznanie stypendium 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 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”. (art.90d ust.1 ustawy o
zmianie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty). Miesięczna wysokość  dochodu na osobę  w rodzinie
ucznia uprawniającego 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 2004r. o pomocy społecznej – wynosi ona 456, 00 zł

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze  środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy uczeń, który otrzymuje 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 rocznie kwoty  2 120 zł.,  a  w
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych – 1 908 zł. (art. 90d ust.12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty).

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch turach od września do grudnia i od stycznia do czerwca,
a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych od października do grudnia i od stycznia do czerwca.



WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM socjalnego na rok szkolny 2015/2016

1. Podręczniki na rok szkolny 2015/2016  
2. Zeszyty
3. Słowniki
4. Encyklopedie
5. Atlasy
6. Tablice matematyczne
7. Lektury szkolne
8. Tornister  (plecak szkolny, torba szkolna)
9. Strój na W-F  ( koszulki, spodenki, obuwie sportowe, dres )
10. Przybory do nauki zawodu
11. Piórnik
12. Artykuły szkolne w tym: blok, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, 
długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulator, bibuła, brystol, papier kancelaryjny, nożyczki, 
taśma klejąca, papier milimetrowy, korektor, przybory geometryczne, plastelina.
13. Drukarka, papier do drukarki, tusz do drukarki
14. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego
15. Multimedialne Programy Edukacyjne,
16. Komputer, oprogramowanie, części do komputera,
17. Instrumenty muzyczne (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej potwierdzającego 
uczęszczanie na zajęcia)
18. Basen – dowód wpłaty KP wystawiony przez szkołę lub rachunek z pływalni razem z 
potwierdzenia nauczyciela, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć lekcyjnych.
19. Strój kąpielowy, klapki, okulary do pływania po dołączeniu zaświadczenia o przynależności 
do sekcji pływackiej,
20. Nauka języków obcych( dowód wpłaty np. wystawiony przez szkołę)
21. Kino (Akademia Filmowa)- faktura z kina „Jantar” razem z potwierdzeniem nauczyciela o 
wyjściach do kina w ramach zajęć lekcyjnych lub dowód wpłaty KP wystawiony przez szkołę do 
której dziecko uczęszcza.
22. Wycieczki szkolne, tzw. „Zielone Szkoły” – dowód wpłaty KP wystawiony przez szkołę do 
której dziecko uczęszcza.
23. Zajęcia wyrównawcze, edukacyjne, terapeutyczne (realizowane poza szkołą na podstawie 
dowodu wpłaty)
24. Koszt pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (np. bilet miesięczny).

U W A G A !
Faktury, rachunki, muszą być wystawiane na wnioskodawc  ę   i zawiera  ć   imi  ę  , nazwisko oraz
adres zameldowania, piecz  ą  tk  ę   i podpis wystawcy.
Inne dowody księgowe nie będą refundowane.

Istotne jest także, aby przy zakupie takich artykułów jak: dres, koszulka, spodenki, buty, 
widniały adnotacje „sportowa”,”sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie będzie miał tego 
przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, nie będzie podlegał refundacji.


