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Załącznik do Uchwały Nr XXII/194/2012 
Rady Gminy Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012r. 

 
Załącznik Nr 1 do  Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

 o charakterze socjalnym dla uczniów  
zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna                     

 
WNIOSEK 

 o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna 

 
STYPENIUM SZKOLNE/ZASIŁEK SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM ………/……….. 

 
 
CZĘŚĆ A  (wypełnia wnioskodawca)  
 
I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) 
  
 RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA  PEŁNOLETNI UCZEŃ   DYREKTOR SZKOŁY/KOLEGIUM/OŚRODKA

  
II. DANE WNISKODAWCY 

1. IMIĘ  
 

2. NAZWISKO  
 

3. PESEL WNIOSKODAWCY              

4. ADRES ZAMIESZKANIA Miejscowość  Nr 
domu 

 
Kod 
pocztowy   -     

5. NUMER TELEFONU  
 
III. DANE UCZNIA/ÓW 

Lp. Imię i Nazwisko ucznia Data 
urodzenia 

Nr PESEL Rodzaj 
szkoły/placówki do 
której uczeń 
uczęszcza  

Siedziba 
szkoły/placówki 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 
Oświadczam, że podane powyżej informacje dot. uczęszczania do szkoły/placówki są zgodne 
z prawdą.   

....................................................... 
                   ( czytelny podpis wnioskodawcy) 
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   V. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku 
utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. 

Oświadczam, że: 
a)  gospodarstwo ucznia składa się z niżej wymienionych osób: 

L.p. Imię i Nazwisko PESEL 
Stopień 

pokrewieństwa 
(w stosunku do 

ucznia) 

Nazwa i adres zakładu racy, 
szkoły/uczelni 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

   
b) dochody wymienionych powyżej kolejno członków gospodarstwa domowego ucznia wyniosły: 
 

L.p. Źródło dochodu Wysokość dochodu netto w zł 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Łączny miesięczny dochód netto  

 
c) miesięczne wydatki rodziny : 
 

1) alimenty świadczone na rzecz innych osób .................................................  zł 

2) składki: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, emerytalno- rentowe  

ubezpieczenia społecznego rolników..............................................................  zł 

 

d)  Miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie wynosi .............................  zł 
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VI. WYPEŁNIAJĄ  TYLKO OSOBY, KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE ŚWIADCZEŃ  PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Oświadczam, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia niniejszego wniosku o stypendium korzystałem/am wraz 
z członkami mojej rodziny ze świadczeń pomocy społecznej w formie (właściwe zaznaczyć):  
 
 □ zasiłek stały 

 □ zasiłek okresowy 

 □ świadczenie pieniężne na zakup żywności 

 □ zasiłek celowy  

 □ inne (jakie?)…………………………………….. 
i moja sytuacja finansowa nie uległa zmianie 

 
VII. WNIOSKOWANA FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ  
(obowiązkowo zaznaczyć wnioskowaną formę) 
 
 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

 
.............................................................................................................................................................................………………………… 

( wpisać rodzaj zajęć, miejsce zajęć, nazwę i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 
 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, 
tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników i innych pomocy naukowych uznanych przez 
dyrektora szkoły  za niezbędne w trakcie realizacji edukacji szkolnej, 

 
 
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w tym w szczególności: 

kosztów czesnego, opłat za internat, biletów miesięcznych (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych) 

 
........................................................................................................................................................…………………………………… 

( wskazać rodzaj kosztów i ich miesięczną wartość) 
 
 
4) świadczenie pieniężne 
 

 
OŚWIADECZENIE WNIOSKODAWCY dotyczące przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia 
pieniężnego 
 
Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że w przypadku przyznania stypendium szkolnego o charakterze 
socjalnym w roku szkolnym …………../…………. w formie świadczenia pieniężnego zostanie 
wydatkowane na cele edukacyjne.     Ponadto zobowiązuję  się rozliczyć z przyznanego stypendium 
w formie świadczenia pieniężnego imiennymi rachunkami (fakturami) w terminie określonym 
w decyzji.  
 
 

................................................    ....................................................... 
(  data)        ( czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

VIII. SYTUACJA SPOŁECZNA W RODZINIE (właściwe zaznaczyć) 
 
RODZINA JEST PEŁNA    TAK  RODZINA NIEPEŁNA    

 
W rodzinie występuje: 
 
Bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wykonywania funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek 
szkolny.  
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IX. Oświadczam, że uczeń otrzymuje/nie otrzymuje* inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.  
 
Stypendium zostało przyznane na okres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Łączna kwota przyznanego stypendium w roku szkolnym ……………… wyniesie:……………………………………  zł. 
  
Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r. 
Nr 88,poz.553, z późn. zm. – „Kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - 
oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej  o ustaniu 
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
 
Wrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla  celów związanych 
z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych   
 
 

................................................    ....................................................... 
( miejscowość, data)       ( czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
Załączniki: 
1............................................................................ 

2............................................................................ 

3............................................................................ 

4. ………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………. 

X. INFORMACJA  DODATKOWA, NIEZBĘDNA DO PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH : 
 
Proszę o przekazanie środków pieniężnych z tytułu przyznanego stypendium szkolnego na następujący rachunek bankowy: 
Posiadaczem rachunku bankowego jest………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
                          

 
Udzielam upoważnienia Pani/nu ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
do przekazania na  wyżej wymienione konto bankowe przyznanego stypendium szkolnego. 
 
        ......................................................
                  ( czytelny podpis wnioskodawcy) 
Nie posiadam rachunku bankowego. Proszę o wypłatę gotówką przyznanego stypendium szkolnego  
 

......................................................
   (czytelny podpis wnioskodawcy) 

Upoważniam Panią/na ………………………………………………… zam. …………………………………………………………………… 
 
Nr. Dowodu Osobistego ……………………………………………………..PESEL…………………………………………………………….. 
 
do pobrania w moim imieniu stypendium szkolnego. 

……............................................. 
                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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XI. WYPEŁNIA PODMIOT REALIZUJACY STYPENDIA SZKOLNE: 
        1. Dochody członków rodziny osiągnięte z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ;  ( miesiąc  ……………………….20………rok) 
  
Wnioskodawca: ………………………………………………………………………. 
 
 

Wyszczególnienie 
 

Miesięczny dochód netto 
                     

Świadczenia rodzinne OGÓŁEM:  

  w tym:    - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego -          
                
                 - świadczenie pielęgnacyjne 
                 - zasiłek pielęgnacyjny 

    

 
 
 

Wynagrodzenia ze stosunku pracy  

Emerytura, renta  

Dochód z gospodarstwa rolnego   

Dodatek mieszkaniowy  

Zasiłki z pomocy społecznej  

Zasiłek dla bezrobotnych  

Alimenty  

Dochody z tyt. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 
 

 

Inne dochody ( jakie określić)  
 

 

ŁĄCZNY DOCHÓD   

Składka KRUS (miesięczna )  

Alimenty świadczone na rzecz innych osób  

DOCHÓD MIESIĘCZNY RODZINY   

Liczba osób w rodzinie   

DOCHÓD  NETTO   na 1 osobę w rodzinie  

 
 
Sporządził ………………….. 
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INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU 
 

1. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów  w sprawie zweryfikowanych  kryteriów  dochodowych  oraz kwot świadczeń  pieniężnych  z 
pomocy społecznej.  
 

2. 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, pomniejszoną o: 
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz 
ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, 
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
- do dochodu ustalonego w myśl pkt 1) nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w 
naturze, 
2) 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 zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a 
jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to także osób, które pomimo obowiązku ubezpieczenia społecznego, nie 
odprowadzają składek na to ubezpieczenie. 
3) 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 pkt 2) 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; 
 

3. 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 pkt 2) 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 pkt 3), 
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, 
 
4. 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 składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 
 
5. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  określony  w Rozporządzeniu Rady Ministrów  w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.  
 
6. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
 
7. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy 
społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
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. 
 
8. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy 
społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres 
odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód. 
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9. 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. 
 
10. Wykaz dokumentów do ustalenia miesięcznego dochodu netto na 1 osobę w rodzinie: 
 
a) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o  dochodzie przedkłada się zaświadczenie  albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej,  
b) w pozostałych przypadkach dokumenty lub odpowiednie zaświadczenia właściwych organów umożliwiające określenie miesięcznego 
dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: 
 

 zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto uzyskanego przez danego członka rodziny, 
 odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS/KRUS o przyznaniu emerytury/renty, 
 decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, rodzinnego, pielęgnacyjnego, wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, 

 
c) 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, 
- zaświadczenia z urzędu skarbowego określające sposób opodatkowania oraz wysokość należnego zryczałtowanego podatku 
dochodowego albo decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, 
- dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, KRUS . 
- 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, 
 

 pisemne oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu, 
 zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni, 
 zaświadczenie z Urzędu Pracy dot. prawa lub braku prawa do zasiłku oraz zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla 

bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby 
bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej niezarejestrowanej - własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o 
nieuzyskiwaniu dochodów,  w przypadku gdy nie będą przedłożone tut. Organ może o  nie wystąpić do PUP .  

 oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów na rzecz osób w rodzinie (potwierdzone odpisem wyroku sądu i przekazem 
pocztowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), 

 w przypadku alimentów zasądzonych lecz nieotrzymywanych – aktualne zaświadczenie komornika o braku możliwości ich 
wyegzekwowania, 

 w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające posiadanie 
statusu ucznia, 

 w przypadku studiujących członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu 
studenta oraz zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, 

 dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek 
utraty dochodu przez członka rodziny, 

 inne dokumenty, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego. 
 
 
11. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10 mogą zostać załączone oświadczenia o 
wysokości osiągniętego dochodu umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o 
pomocy społecznej uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu, uzyskanego w 
miesiącu złożenia wniosku. Jeżeli wnioskodawca 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 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
 
 
 


