
INFORMACJA DO WNIOSKU NA STYPENDIUM SZKOLNE  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

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.  

 

Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia 

wniosku uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 

528,00 zł.  

 

Do wniosku należy dołączyć, w przypadku: 

 zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne   

o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku; 

 rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy: zaświadczenie  o wysokości 

pobieranego zasiłku lub o statusie osoby bezrobotnej bez prawa  do zasiłku; 

 utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu, np. świadectwo 

pracy, zaświadczenie pracodawcy, itp.; 

 otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu 

zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową  

lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych 

oświadczenie własne lub dowody wpłaty; 

 przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: odpis 

prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu 

zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy 

lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów; 

 pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury; 

 prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie  

o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. 

Dodatkowo jeżeli członkowie rodziny ubezpieczeni są w KRUS, należy 

przedłożyć pokwitowanie ostatniej zapłaty celem odliczenia tej wartości  

od dochodu; 



 korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: zaświadczenie  

o kwocie świadczeń pieniężnych uzyskanej w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku; 

 pracy dorywczej, pomocy od rodziny, pracy za granicą: oświadczenie  

o uzyskaniu/nieuzyskaniu dochodu z tego tytułu; 

 prowadzenia działalności gospodarczej: 

- na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których 

prowadzona była działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego  

za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości 

składki zdrowotnej, 

- opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym: zaświadczenie  

z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie podatnika  

o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS.  

 

W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek na stypendium szkolne składa  

i podpisuje jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka. 

W przypadku osoby pełnoletniej wniosek składa osoba ubiegająca się o stypendium. 

Wniosek może złożyć rodzic, ale ma obowiązek dostarczenia pełnomocnictwa  

do reprezentowania ucznia wnioskującego o stypendium.  

 

Termin składania wniosków na stypendia szkolne – od 1 do 15 września 2021 r.  

 

 

 

 


