
Krzeszowice, sierpień 2021 r. 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO O CHARAKTERZE 
SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KRZESZOWICE W ROKU 

SZKOLNYM 2021/2022 
 
 
POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE: 
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach 

publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do 
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. 

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu 
ukończenia obowiązku nauki (ustawa o systemie oświaty  Dz.U.2020.1327 ze zm.) 
 

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. 
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej 
rodziny ucznia. 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(Dz.U.2020.1876 t.j.) tj.: 528 zł netto. 
 
 
ABY OTRZYMAĆ POMOC MATERIALNĄ (STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY) NALEŻY: 
• złożyć wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego. Wniosek 

powinien być wypełniony czytelnie nie pomijając żadnej z wymaganych informacji. 
• udokumentować wszystkie dochody netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym składany jest wniosek poprzez złożenie zaświadczeń albo oświadczeń o wysokości 
dochodów (w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się 
zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).  
Oświadczenia powyższe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

• udokumentować zdarzenie losowe powodujące przejściowo trudną sytuację materialną – 
w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny. 

 
WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. 
Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice, Sekcja Świadczeń Rodzinnych. 
 
WNIOSEK  MOŻE BYĆ ZŁOŻONY PRZEZ: 
• rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia;  
• dyrektora szkoły lub placówki. 
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO:  

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 15 sierpnia do dnia 15 września 
danego roku szkolnego, a w przypadku: 

 uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 
w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; 

 słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego 
roku szkolnego. 



 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO:  
w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego 
zasiłku. 
 
WNIOSKODAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ PRZEDSTAWIĆ INFORMACJE O WSZYSTKICH DOCHODACH 
NETTO UZYSKANYCH W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU. 
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 i koszty uzyskania 
przychodu;  
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w 
odrębnych przepisach; 
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób  

Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 
2) zasiłku celowego; 
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na 
podstawie przepisów o systemie oświaty; 
4) wartości świadczenia w naturze; 
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; 
5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 319 i 1578), 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 517), 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 619), 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i 
uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 
2020 r. poz. 684) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; 
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407), oraz dodatku wychowawczego, o 
którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821);  
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz. 1598); 
9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 
2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529); 
10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z 
dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 
695);  
11) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 
listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472);  
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12) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy 
publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;  
13) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762).  
 
W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do 
świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 
pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się 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 (Dz.U. poz. 1622 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 252).  
 

 
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. 

 
W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub 
rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, 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 
 
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 art. 8 ust. 6  ustawy o pomocy społecznej; 
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. 

 
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 
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Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. 
 
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł 

sumuje się. 
 
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w 
okresie pobierania świadczenia dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 528 
zł - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od 
miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 
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. 
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. 
 
DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI WYSOKOŚĆ DOCHODÓW W RODZINIE SĄ: 
• zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 

składany jest wniosek,  
• oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów netto w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 

którym składany jest wniosek; przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest 
dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”. 

• decyzje ZUS lub KRUS - w przypadku pobierania: renty, renty rodzinnej bądź emerytury (w tym 
zagraniczne) oraz odcinek, lub inne potwierdzenie wypłaty z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w 
którym składany jest wniosek, 

• postanowienie (wyrok) sądu w przypadku zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy 
opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie, potwierdzenie wypłaty z miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek, 

• zaświadczenie od komornika o ściągalności alimentów z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w 
którym składany jest wniosek, 

• oświadczenie o wysokości otrzymywanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie, 
• postanowienie (wyrok) sądu w przypadku zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, przekazy, lub 

przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, w przypadku gdy członkowie rodziny są 
zobowiązani do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,  

• potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych zawierające informację o 
prawie lub braku prawa do zasiłku oraz o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku 
szkoleniowego, stypendium itp. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku - w 
przypadku osoby bezrobotnej, lub w przypadku osoby niepracującej nie zarejestrowanej w 
Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nie uzyskiwaniu dochodów. 

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, wydane zgodnie z art.8 ustawy o pomocy 
społecznej (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą), 

• decyzja o wysokości świadczeń rodzinnych, dodatków do nich, świadczeń pielęgnacyjnych, 
alimentacyjnych i innych (wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ZUS lub inne), 

• decyzja o wysokości dodatku mieszkaniowego, 
• zaświadczenie z Referatu Podatkowego właściwego Urzędu o liczbie hektarów przeliczeniowych w 

gospodarstwie rolnym (przyjmuje się, że z ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w 
wysokości 308 zł, oraz dowód opłacenia składki w KRUS, 

• własnoręczne oświadczenie o uzyskaniu dodatkowego dochodu z tytułu pracy sezonowej, zleconej, 
dorywczej lub innej. 

• zaświadczenie lub własnoręczne oświadczenie o uzyskaniu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia dochodu jednorazowego 
przekraczającego pięciokrotnie kwotę 528 zł. Do dochodu wlicza się wówczas 1/12 część 
uzyskanego z w/w dochodu, 



• zaświadczenie lub własnoręczne oświadczenie o uzyskaniu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia jednorazowo dochodu należnego 
za dany okres (kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za 
który uzyskano ten dochód), 

• zaświadczenie o pobieranym innym stypendium – dotyczy wszystkich członków rodziny, 
• zaświadczenie o wysokości dochodu z odbywanej praktyki, 
• w przypadku studiujących członków rodziny, lub uczących się nie ubiegających się o stypendium 

szkolne - zaświadczenie wydane przez uczelnię (szkołę) potwierdzające posiadanie statusu 
studenta (ucznia)  

• zaświadczenie o wysokości dochodu z tytułu odbywania przez członka gospodarstwa domowego 
służby wojskowej, lub zastępczej, 

• oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł takich jak np. 
darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali, praw autorskich lub wykonywania wolnych 
zawodów oraz dochody z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło. 

• udokumentowane wszelkie inne dochody osiągnięte przez członków rodziny ucznia z miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek. 

• Dokument umożliwiający określenie daty utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 
dochodu; w przypadku utraty dochodu należy złożyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w 
którym wniosek został złożony. 

 
UWAGA: JEŚLI SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE KONIECZNE JEST DOPISANIE KLAUZULI O 
NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: „JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”. 
 
FORMY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO:  
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (opłata za 

zajęcia, koszty dojazdu na zajęcia) w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza 
szkołą), 

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,  
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania (dotyczy to uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i słuchaczy 
kolegiów pracowników służb społecznych),  

4. świadczenia pieniężnego.  
Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 
 
Świadczenie w formie pieniężnej może być przyznane tylko w przypadku jeżeli udzielenie 
stypendium w innych formach nie jest możliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników 
służb społecznych nie jest celowe. W przypadku wnioskowania o tę formę należy uzasadnić (w 
podaniu załączonym do wniosku) na jaki cel świadczenie pieniężne wnioskodawca chce 
przeznaczyć i uzasadnić dlaczego nie może być zrealizowane w formach 1-3. Wniosek taki winien 
posiadać opinię dyrektora szkoły o zasadności przyznania tej formy pomocy materialnej. 
Stypendium przyznane w formach 1-3 (refundacji poniesionych kosztów) oraz zasiłek w formie 
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, wypłacane będą pod warunkiem przedłożenia 
i rozliczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach dokumentów 
potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnych z ostateczną decyzją o 
przyznaniu świadczenia. W związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych 
rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne 
dla ucznia. Dokumenty potwierdzające zakup to wystawione na pobierającego stypendium/zasiłek: 
imienne rachunki i faktury VAT opłacone gotówką lub przelewem, bilety imienne miesięczne, bilety 
nie imienne wraz z potwierdzeniem wydanym przez szkołę o frekwencji ucznia, imienne 
potwierdzenia wpłat, potwierdzenia przelewów bankowych lub przekazów pocztowych. W 
przypadku rachunku dokumentującego zakup o charakterze edukacyjnym dla więcej niż jednego 



dziecka, rachunek ten musi na odwrocie zawierać oświadczenie Wnioskodawcy w jakiej części dla 
którego dziecka przeznaczył zakup. 
 
STYPENDIUM SZKOLNE MOŻE BYĆ PRZYZNAWANE jest na rok szkolny i wypłacane za okresy: od 

września do grudnia oraz od stycznia do czerwca, w terminach: 

1) za okres od września do grudnia danego roku – do dnia 31 grudnia, 

2) za okres od stycznia do czerwca danego roku – do dnia 30 czerwca 

Refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących 

dokumentów: faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę, rachunków, biletów miesięcznych dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych, dowodów wpłat wystawionych na wnioskodawcę lub 

pełnoletniego ucznia. Dopuszcza się również potwierdzenie wydatków w formie imiennego 

dokumentu, zawierającego opis rodzaju wydatku.   

 

Termin rozliczania stypendium szkolnego przyznanego na okres: 

1) od 1 września do 31 grudnia – do dnia 10 grudnia roku, w którym przyznano 

stypendium socjalne, 

2) od 1 stycznia do 30 czerwca – do dnia 10 czerwca roku, w którym przyznano 

stypendium socjalne. 

. 
UWAGI:  
• Stypendium rozliczane będzie w wyznaczonych terminach na podstawie przedłożonych 

rachunków.  
• Rachunki będą refundowane do wysokości przyznanego stypendium. 
• Wydatki do rozliczenia są kwalifikowane na podstawie przyznanej w decyzji administracyjnej 

formy pomocy. 
• Ważne jest, by np. plecak miał adnotację „szkolny”, a obuwie miało adnotację „sportowe”, itp. Jeżeli 

zakupiony towar nie ma tego określenia w nazwie umieszczonej na fakturze, sprzedawca może to 
potwierdzić odręcznie z pieczęcią sklepu na odwrocie rachunku. 

• Aby otrzymać wypłatę stypendium szkolnego przyznanego w formach 1-3 należy rozliczyć  
minimum miesięczną kwotę na którą zostało przyznane stypendium. 

• W ramach przyznanej pomocy materialnej istnieje możliwość rozliczenia wydatków 
poniesionych w związku z wyjazdem ucznia na zieloną szkołę, białą szkołę oraz wycieczkę szkolną 
w ramach programu nauczania. Wydatki mogą być rozliczone jednorazowo lub na podstawie 
wpłaconych zaliczek. Rozliczenie wpłaconych zaliczek oraz ostateczne rozliczenie wyjazdu odbywa 
się na podstawie pisemnego potwierdzenia wyjazdu ucznia przez dyrektora szkoły. W przypadku 
gdy uczeń nie zrealizuje zaplanowanego wyjazdu, pobierający stypendium/zasiłek zobowiązany 
jest dostarczyć inne rachunki potwierdzające wydatki edukacyjne lub zobowiązany jest do zwrotu 
nienależnie pobranego stypendium szkolnego. 

• Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o 
charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy uczeń, który 
otrzymuje inne 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 dwudziestokrotności kwoty tj. 2,480 zł, o której mowa w art. 6 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty tj. 2,232 zł, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 
 
 
ZASIŁEK SZKOLNY MOŻE BYĆ PRZYZNANY W FORMIE: 
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,  
• świadczenia pieniężnego,  



Zasiłek szkolny może być udzielony raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego 
stypendium szkolnego. 
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
 
WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ URZĄD MIEJSKI W 
KRZESZOWICACH O USTANIU PRZYCZYN, KTÓRE STANOWIŁY PODSTAWĘ PRZYZNANIA 
STYPENDIUM SZKOLNEGO (Art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty Dz.U.2020.1372 ze zm.) w tym 
o: 

• przerwaniu nauki w szkole, 
• zmianach (zwłaszcza w dochodach rodziny, liczbie osób w rodzinie),  
• skreśleniu z listy uczniów, 
• pobieraniu przez stypendystę innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych, 
• zmianie miejsca zamieszkania na znajdujące się poza terenem Gminy Krzeszowice. 

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty 
Dz.U.2020.1372 ze zm.). Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego 
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty Dz.U.2020.1372 ze zm.). 
 
Pomoc materialna wypłacana będzie w Kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krzeszowicach lub przelewem na rachunek bankowy podany przez pobierającego stypendium/zasiłek  
 
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku dochodowego. 
 
PRZYKŁADOWE WYDATKI UWZGLĘDNIANE PRZY ROZLICZENIU STYPENDIUM SZKOLNEGO 
KWALIFIKOWANE W ZALEŻNOŚCI OD PRZYZNANEJ FORMY POMOCY: 

 
I FORMA POMOCY – tj. całkowite lub częściowe pokrycia kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych (opłata za zajęcia, koszty dojazdu na zajęcia) w tym wyrównawczych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w 
zajęciach realizowanych poza szkołą), 

• KOSZTY WYJAZDU W RAMACH PROGRAMU NAUCZANIA NA ZIELONĄ SZKOŁĘ, BIAŁĄ SZKOŁĘ,  
WYCIECZKĘ SZKOLNĄ (DO TEATRU, KINA, FILHARMONII itp.) na podstawie rachunków lub 
pisemnych zaświadczeń wydanych przez Dyrektora Szkoły (w przypadku wydatków związanych ze 
zbiorowymi wyjazdami), 

• OPŁATY ZA ZAJĘCIA: rozwijające umiejętności ucznia (PLASTYCZNE, MUZYCZNE, JĘZYKOWE, 
SPORTOWE, INFORMATYCZNE) oraz wspomagające rozwój ucznia (WYRÓWNAWCZE, 
LOGOPEDYCZNE)  
 
II FORMA POMOCY – tj. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym  

• PODRĘCZNIKI, SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE, LEKTURY 
SZKOLNE,  

• INNE KSIĄŻKI POMOCNE PRZY REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO, 
• ZESZYTY, PRZYBORY SZKOLNE, TORNISTER, PLECAK SZKOLNY, 
• OBUWIE SZKOLNE ZAMIENNE (RAZ NA SEMESTR), 
• STRÓJ SZKOLNY (RAZ NA SEMESTR) – ZGODNIE Z REGULAMINEM SZKOŁY, POTWIERDZONE 

PRZEZ SZKOŁĘ, 
• OBUWIE SPORTOWE NA ZAJĘCIA W-F (RAZ NA SEMESTR), 
• STRÓJ GIMNASTYCZNY NA ZAJĘCIA W-F (RAZ NA SEMESTR), 
• DRES LUB BLUZA I SPODNIE DRESOWE NA ZAJĘCIA W-F (RAZ NA SEMESTR), 
• PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU, 



• KOMPUTER / SPRZĘT KOMPUTEROWY, KOSZTY ABONAMENTU INTERNETOWEGO, 
 
 
III FORMA POMOCY - całkowite lub częściowe pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszkania (dotyczy to uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowyc
h i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych), 

• IMIENNE BILETY MIESIĘCZNE,  
• BILETY NIEIMIENNE wraz z potwierdzeniem przez szkołę uczęszczania ucznia do szkoły w okresie 

za jaki rozliczane są dojazdy,  
• KOSZTY ZAKWATEROWANIA W MIEJSCU POŁOŻENIA SZKOŁY. 
 
 
Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty), 
w przypadku spełniania kryteriów - należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być  
finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na 
wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na 
pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych - pomimo 
niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny. 
 
Dodatkowe informacje o w/w sprawach można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Krzeszowicach, ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice, tel:  12 258 30 92. 
 
 
 
 


