
 

 

INFORMACJA 

 

Pomoc materialna przysługuje: 

1) 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; 

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich  dochodów w rodzinie. 

Miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 600,00 zł. (kryteria dochodowe). 

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, dotycząca ucznia lub któregokolwiek z członków jego rodziny, 

jego rodzeństwa lub rodziców, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (kryteria społeczne). 

Kryterium społeczne i kryterium dochodowe  powinny być spełnione łącznie.  

Stypendium nie przysługuje: 

 uczniom klas zerowych 

 uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Frysztak 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania (zajęcia nadobowiązkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, 

artystycznym, plastycznym, muzycznym, sportowym, językowym, turystyczno-krajoznawczym i innym, związanymi z indywidualnymi 

zdolnościami i zainteresowaniami uczniów, wyjazdy na tzw. zielone szkoły lub organizowane przez szkoły wycieczki o charakterze edukacyjnym), 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (refundacja lub pokrycie kosztów zakupu tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, 

podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych – ale i atlasów historycznych, encyklopedii, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, 

wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego 

astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym), 

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem 

edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate), 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (zakup biletów miesięcznych, 

pokrycie kosztów wyżywienia lub zakwaterowania w internacie). 

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie 

stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe. Skorzystanie z tej formy wymaga szczegółowego uzasadnienia.  

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

Stypendium szkolne przyznane w tych formach realizowane jest poprzez refundację poniesionych udokumentowanych wydatków (faktura, 

rachunek lub inny imienny dokument potwierdzający dokonanie wydatku- opisane przez wnioskodawcę). 

Refundacja może być dokonana w sposób uzgodniony z wnioskodawcą -  gotówką w kasie lub przelewem na wskazane konto bankowe. 

Refundacja kosztów zostanie dokonana, jeżeli spełniają one następujące warunki: 

a) dotyczą zakupu podręczników w okresie od czerwca poprzedniego roku szkolnego do czerwca bieżącego roku szkolnego, w którym 

przyznane jest  stypendium, 

b) dotyczą wydatków (z wyjątkiem podręczników) poniesionych w okresie od lipca poprzedniego roku szkolnego do czerwca bieżącego 

roku szkolnego, w którym przyznane jest stypendium, 

c) są zgodne z formami określonymi w decyzji, 

d) ceny przyjęte w dokumentach są racjonalne. 

Refundacji dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji. 

 

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (art. 6 pkt 14 Dz.U.2021.2268 t.j.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

 

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie kwoty 248,00 zł. Stypendium szkolne jest 

przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów 

pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, 

z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie kwoty 2.480,00 zł, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych kwoty 2.232,00 zł. 

 

Terminy składania wniosków: 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 01 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: 

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego  do dnia 15 

lutego danego roku szkolnego; 

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

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony w innym terminie. 

 

 

Wnioski składa się w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku (Urząd Gminy pokój 18) - tel. 17-27 77 015. 

Stypendia przyznaje Wójt Gminy ze środków przekazanych Gminie w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Wysokość stypendium 

(zł miesięcznie w danym roku szkolnym) uzależniona jest od wielkości środków finansowych z budżetu państwa przyznanych na ten cel 

(dotacja celowa), a także od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków. 

 

 

 



 

 

USTALANIE DOCHODU 
 

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. tj. 600,00 zł. 

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 pomniejszonych o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób  

w szczególności: 

• każde wynagrodzenie za pracę 

• dochód z czerpania dochodów z ziemi, a konkretnie z jednego hektara przeliczeniowego – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego 

uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł, 

 •dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej 

• świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej, 

• świadczenia pomocy społecznej 

• alimenty, stypendia, emerytury i renty w tym zagraniczne, 

• świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 

• inne periodycznie uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1 ) rozliczanie na zasadach ogólnych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o: 

 - koszty uzyskania przychodu, 

 - obciążenie podatkiem należnym  

 - obciążenie składkami na ubezpieczenie zdrowotne związane z prowadzeniem tej działalności 

 - odliczone od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 

Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy 

prze liczbę m-cy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w 

oświadczeniu tej osoby ( chodzi o osobę faktycznie prowadzącą działalność gospodarczą, którą nie w każdym przypadku będzie wnioskodawca). 

 Wysokość dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych ustala się na podstawie zaświadczenia 

wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za ubiegły rok podatkowy - organ przyznający stypendium dokonuje wyliczenia 

dochodu. Jeżeli podatnik nie prowadził działalności w ubiegłym roku to urząd skarbowy nie wyda zaświadczenia i wówczas dochód ustala się 

na podstawie oświadczenia podatnika. 

2) działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową za dochód przyjmuje się kwotę 

zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby – art. 8 ust.5 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej. Dochodem z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez ryczałtowca nie jest kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. 

Dokumentowanie dochodu w formach ryczałtowych powinno odbywać się na podstawie: 

- zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego jedynie informacje o formie opodatkowania 

- dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

- oświadczenia podatnika o wysokości dochodu 

 Wnioskodawca składa w tym przypadku trzy dokumenty. 

Do dochodu 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 2021 r. poz. 1255), 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 2021 r. 

poz. 1858),  

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 z 2021 r. poz. 1162 i 1981); 

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 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535); 

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); 

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 2021 r. poz. 1082); 



 

 

14)  rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. 

poz. 2270); 

15)   dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w 

art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270); 

16)   kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

716, z późn. zm.); 

17)   kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1). 
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