
ŚWIADCZENIE DLA UCZNIA – STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022 
 

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki 

szkolne, jeśli: 

 jest mieszkańcem miasta Garwolina, 

 dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł na osobę w miesiącu. 

 

Jeśli jesteś: 

 rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia, 

 pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat, 

 słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat, 

 dyrektorem szkoły, ośrodka, 

możesz złożyć wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia na rok 

szkolny 2021/2022. 

Wzór wniosku znajdziesz poniżej. Wzór wniosku otrzymasz także w Wydziale Oświatowo – 

Społecznym w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15, pokój nr 5. 

Pamiętaj o czytelnym i kompletnym wypełnieniu wniosku. Nie zapomnij o jego podpisaniu. 

Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina 

w terminie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 15 września 2021 roku. 

Pomocne przy wypełnieniu wniosku! 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 

z niskich dochodów na osobę w rodzinie (528 zł na osobę), 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. 

Zgodnie z art.8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej za dochód uważa się 

sumę miesięcznych przychodów (z miesiąca sierpnia 2021 roku) pomniejszonych 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 źródeł publicznych oraz ubezpieczenia społeczne, 

3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu nie wlicza się: 

1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 

2. zasiłku celowego, 

3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny na podstawie przepisów 

o systemie oświaty, 

4. wartości świadczeń w naturze, 

5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu prac społecznie użytecznych, 



6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego., 

7. świadczenia wychowawczego, 

8. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o Karcie 

Polaka, 

9. świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o 

grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, 

10. nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie ustawy o Radzie 

Ministrów, 

11. pomocy finansowej przyznanej repatriantom, 

12. środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy 

publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego, 

13. zwrot kosztów za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół. 

 

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego rodziny: 

Źródło dochodu Potwierdzenie 

Wynagrodzenie ze stosunku 

pracy, dochód z umowy 

zlecenie lub umowy o 

dzieło 

 Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto 

uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku. (Przychód pomniejszony o miesięczne obciążenie 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty 

uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz ubezpieczenie społeczne) 

Zasiłek dla bezrobotnych / 

stypendium z Powiatowego 

Urzędu Pracy   

 Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostaniu bez 

pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z 

prawem lub bez prawa do zasiłku). 

 Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu 

dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla 

osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Zasiłek rodzinny oraz 

dodatek do zasiłku 

rodzinnego / Zasiłek 

pielęgnacyjny / Świadczenie 

pielęgnacyjne / Świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego 

/ Zasiłek z pomocy 

społecznej (stały i 

okresowy) lub inne 

świadczenia wypłacane 

przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 Zaświadczenie, decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej lub oświadczenie osoby o otrzymywanych 

świadczeniach. Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych 

(jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego) 

wypłacanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Dodatek mieszkaniowy / 

Dodatek energetyczny 

 Decyzja o przyznaniu dodatku, zaświadczenie organu 

przyznającego świadczenie lub oświadczenie osoby. 

Emerytura / Renta  Odcinek emerytury/renty, decyzja ZUS o przeliczeniu 

emerytury/renty lub oświadczenie osoby. 

Zasiłek macierzyński / 

Zasiłek chorobowy / 

 Decyzja ZUS lub oświadczenie osoby. 



Świadczenie rehabilitacyjne 

Posiadanie gospodarstwa 

rolnego  

 Informację o wielkości posiadanych hektarów 

przeliczeniowych. Uzyskany przychód z gospodarstwa 

rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje 

się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł. Wliczamy 

dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego. 

Alimenty   Wyrok sądu mówiący o wysokości zasądzonych alimentów, 

zaświadczenie komornicze lub oświadczenie osoby. 

Inne stypendia   Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywanych 

stypendiach. 

Praca dorywcza   Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy 

dorywczej. 

Działalność gospodarcza   w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych i w formie 

uproszczonej – zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu 

Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania 

i wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej 

w poprzednim roku kalendarzowym, 

 w przypadku opodatkowania w formie zryczałtowanego 

podatku dochodowego: zaświadczenie naczelnika właściwego 

Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie 

opodatkowania dowód opłacenia składki ZUS oraz 

oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku, 

 w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej: 

decyzja o ustaleniu karty podatkowej oraz oświadczenie 

o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku, 

 w przypadku zawieszenia w/w działalności – dokument 

potwierdzający ten fakt. 

 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów 

do wysokości przyznanego świadczenia. Zwrot kosztów odbywa się po przedstawieniu oryginałów 

rachunków i faktur wystawionych na wnioskodawcę. 

Stypendium szkolne przyznane przez Burmistrza Garwolina winno być przeznaczone na: 

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkolne w ramach planu 

nauczania, 

a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach 

rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe ucznia, zajęcia nauki języków obcych oraz 

innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia /wyjazdy do teatru, na 

wycieczki szkolne i inne, 

 pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakup 

podręczników i ćwiczeń szkolnych nierefundowanych w ramach programów pomocowych, 

lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji 

procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia 

wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez 



szkołę z tym ,że koszty poniesione na zakupu odzieży sportowej i butów sportowych nie mogą 

przekroczyć 50 % kwoty otrzymanego stypendium szkolnego, 

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów 

nauczycielskich. 

Zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiającego  uczniowi uczęszczanie do szkoły 

(kurtka, byty) należą do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach 

stypendium szkolnego, w związku z tym faktury i rachunki za tego typu zakupy nie będą 

uwzględnione jako podstawa do wypłaty stypendium. 

 


