
...............................................
         miejscowość, data

Do Wójta Gminy Zielonki

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI
(przed wypełnieniem proszę zapoznać się z pouczeniem)

Pomoc materialna zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256,  
poz. 2572 z późn. zm.) przysługuje:
• uczniowi szkoły : podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 24 roku życia
• wychowankowi ośrodka  umożliwiającego  dzieciom  i  młodzieży,  a  także  dzieciom  i  młodzieży  upośledzonej  umysłowo  ze 

sprzężonymi  niepełnosprawnościami  realizację  obowiązku  szkolnego  i  obowiązku  nauki  –  do  czasu  ukończenia  realizacji 
obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia

• słuchaczowi – kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanych w dalszej części “uczniem”

Wniosek o przyznanie (zakreślić właściwą kratkę):
stypendium szkolnego zasiłku szkolnego

Wniosek składa (zakreślić właściwą kratkę):
rodzic/opiekun 
prawny ucznia

pełnoletni 
uczeń

dyrektor szkoły, do której uczęszcza 
uczeń

1. Dane osoby składającej wniosek
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL seria i nr dowodu
NIP nr telefonu

2. Wnoszę o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla:
Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania
Imię i nazwisko 
ojca/prawnego opiekuna
Imię i nazwisko 
matki/prawnego opiekuna
PESEL ucznia

3. Dane członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku

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

Lp. Imię i nazwisko PESEL Stopień pokrewieństwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



b) Oświadczam, że źródła miesięcznego dochodu1) w rodzinie z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku stanowiły:

Lp.2) Źródła dochodu3) Wysokość dochodu netto w zł

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego
1) Dochód oblicza się w sposób wskazany w Ustawie o pomocy społecznej – patrz pouczenie do wniosku.
2) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych w tabeli w pkt. 3a).
3)  Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu i  dołączyć  do wniosku zaświadczenia o każdym z dochodów, według 
poniższego wykazu.

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

a) Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto (dochód brutto pomniejszony o: miesięczne 
obciążenie  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych,  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz 
ubezpieczenia społeczne, kwotę alimentów świadczoną na rzecz innych osób);

b) Odcinek emerytury/renty oraz decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty;
c) Decyzja z GOPS / KRUS w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, rodzinnego, pielęgnacyjnego i 

innych;
d) Zaświadczenie  o  wielkości  gospodarstwa  rolnego  wyrażonej  w  hektarach  przeliczeniowych  ogólnej 

powierzchni, albo nakaz płatniczy za ten rok;
e) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji oraz wysokości pobieranego zasiłku;
f) W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
• Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny, jeżeli 

dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
• Zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające  informację  o  formie  opodatkowania  oraz wysokość 

należnego  zryczałtowanego  podatku  dochodowego  albo  decyzje  ustalające  wysokość  podatku 
dochodowego w formie karty podatkowej,

• Dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
• Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się 

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne;

g) Przekazy  lub  przelewy  pieniężne  dokumentujące  wysokość  alimentów,  jeżeli  członkowie  rodziny  są 
zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz spoza rodziny;

h) Kopię  odpisu  wyroku  sądowego  zasądzającego alimenty na rzecz osób  w rodzinie  lub kopię  odpisu 
protokołu  posiedzenia  zawierającego  treść  ugody  sądowej,  przekazy  lub  przelewy  pieniężne 
dokumentujące  faktyczną  wysokość  otrzymywanych  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;

i) Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ 
obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny;

j) Informacja o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
k) inne wg uznania



4. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej:

a
Całkowite  lub  częściowe  pokrycie  kosztów  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych,  w  tym 
wyrównawczych,wykraczających  poza  zajęcia  lekcyjne  realizowane  w  szkole  w  ramach  planu 
nauczania – jakie zajęcia?........................................................................................................................

b Całkowite  lub częściowe pokrycie  kosztów udziału w zajęciach  edukacyjnych realizowanych poza 
szkołą – jakie zajęcia?..............................................................................................................................

c Pomoc  rzeczowa  o  charakterze  edukacyjnym,  w  tym  w  szczególności  zakup  podręczników  – 
jaka? .........................................................................................................................................................

d
Całkowite  lub  częściowe  pokrycie  kosztów  związanych  z  pobieraniem  nauki  poza  miejscem 
zamieszkania  (adres  internatu/bursy,  kwota  odpłatności  za  wyżywienie  w  skali 
miesiąca) ..................................................................................................................................................

e1) Świadczenie pieniężne
f Inne – jakie? .............................................................................................................................................

1) W przypadku wyboru świadczenia pieniężnego wybierz formę wypłaty:

• wypłata w kasie
• przelew na konto własne

nazwa i adres banku
nr konta

5. Sytuacja społeczna w rodzinie (zaznaczyć właściwą rubrykę):

Rodzina jest pełna TAK NIE

W rodzinie występuje:
a) bezrobocie
b) niepełnosprawność
c) ciężka lub długotrwała choroba
d) wielodzietność (3 i więcej dzieci)
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej
f) alkoholizm lub narkomania

6. Otrzymywane inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych

Rodzaj stypendium Kto przyznał stypendium
Miesięczna wysokość 

otrzymywanego 
stypendium

Okres, na jaki 
przydzielono stypendium

7. Informacja o szkole

Nazwa i adres szkoły lub pieczęć adresowa szkoły

Opinia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

..................................                                                                                    ....................................................
     miejscowość, data                                                                                                pieczęć i podpis dyrektora szkoły



Do wniosku załączono (patrz wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie)

1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................................
6. ...........................................................................................................................................
7. ...........................................................................................................................................
8. ...........................................................................................................................................
9. ...........................................................................................................................................
10. .........................................................................................................................................
11. .........................................................................................................................................
12. .........................................................................................................................................
13. .........................................................................................................................................
14. .........................................................................................................................................

                                                                              .......................               ...........................
                                                                                                                                  data                                      podpis wnioskodawcy

Uprzedzony o  odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe  zeznania  zgodnie  z  art.  233 
kodeksu karnego ( Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 554 z późn. zm.) oświadczam, że powyższe  
dane są prawdziwe.

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Zielonki o ustaniu przyczyn, 
które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

                                                                              .......................               ...........................
                                                                                                                                  data                                      podpis wnioskodawcy

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku,  dla  celów 
związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

                                                                              .......................               ...........................
                                                                                                                                  data                                      podpis wnioskodawcy



POUCZENIE
1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną są: stypendium szkolne 

oraz zasiłek szkolny.
2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium może być udzielone 

w jednej lub kilku formach jednocześnie.
3. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456,00 zł netto 

miesięcznie na członka rodziny.
4. Jeżeli forma stypendium tego wymaga, może ono być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.
5. Uczeń, który otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne 

w wysokości, która łącznie z innymi stypendiami ze środków publicznych nie przekracza kwoty 2 120 zł, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1 908 zł.

6. Zasiłek  szkolny przysługuje  uczniowi  znajdującemu się  przejściowo w trudnej  sytuacji  materialnej  z  powodu zdarzenia 
losowego.

7. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie tego zasiłku.

8. Rodzice  ucznia  otrzymującego  pomoc  materialną  o  charakterze  socjalnym  lub  pełnoletni  uczniowie  są  obowiązani  
niezwłocznie  powiadomić  Wójta  Gminy  Zielonki  o  ustaniu  przyczyn,  które  stanowiły  podstawę  przyznania  stypendium 
szkolnego.

9. Należności  z  tytułu  nienależnie  pobranej  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  podlegają  ściągnięciu  w  trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji.

10. Zasady obliczania dochodu:
1) 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;  składki  na  ubezpieczenie 
zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia 
społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2) Do  dochodu  ustalonego  zgodnie  z  ust.  1)  nie  wlicza  się  jednorazowego  pieniężnego  świadczenia  socjalnego,  wartości  
świadczeń  w naturze,  świadczenia  przysługującego osobie  bezrobotnej  na podstawie przepisów  o promocji  zatrudnienia 
i instytucjach  rynku  pracy  z  tytułu  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych  oraz  zapomogi  pieniężnej,  o  której  mowa 
w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne 
albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

3) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
a) 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  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 że:

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

- jeżeli podatnik wpłaca zaliczki  na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli  nie złożył  deklaracji,  jego 
dochód  ustala  się,  dzieląc  kwotę  dochodu  z  działalności  gospodarczej  za  poprzedni  rok  kalendarzowy  przez  liczbę 
miesięcy,  w których  podatnik  prowadził  działalność,  a  jeżeli  nie  prowadził  działalności,  dochód ustala  się  w oparciu 
o oświadczenie tej osoby;

b) 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.

4) 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. 3) pkt a), 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.  3) pkt a),  zawierającego 
informację o wysokości:

a) przychodu;
b) kosztów uzyskania przychodu;
c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
d) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 4);
e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
f) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;
g) 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, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 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  złożenia  wniosku  lub  w  okresie  pobierania 

świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
a) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
b) 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 jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie 

osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten 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.


