
OBJAŚNIENIE 
 
1. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

 zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o wysokości dochodów netto 
uzyskanych przez członków rodziny, 

 przekaz, przelew pieniężny lub oświadczenie dokumentujące wysokość 
emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego, 

  zaświadczenie lub decyzja  o uzyskiwanej pomocy materialnej z OPS, 

  decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków, 

  zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych, 

  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie  
o wysokości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, 

  kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację, 

  kopię wyroku sądu zasądzającego alimenty, w przypadku otrzymywania alimentów 
niższych od zasądzonych należy dołączyć – zaświadczenie komornika o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów lub decyzję przyznającą prawo do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, 

 oświadczenie o innych dochodach (np. praca zagranicą, wynagrodzenie z tytułu 
praktyk, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny stypendium i inne). 
 

2.  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, pomniejszony o: 

  miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

  składki na ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach, 

  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
 
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz 
wartości świadczeń w naturze. 
 
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. 
UWAGA 
Należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia  WSZYSTKICH członków rodziny, którzy 
w momencie składania wniosku o przyznanie stypendium są osobami pełnoletnimi. 
 
W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania 
należy załączyć oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania 
ucznia (lub umowę najmu mieszkania) oraz zaświadczenie z miejsca zameldowania o nie 
pobieraniu takiego świadczenia. 
 
Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie – ustala się dzieląc przeciętny 
miesięczny dochód rodziny przez liczbę członków rodziny pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym. Wysokość tego dochodu nie może być większa niż kwota,  
o której mowa w art. 8 ust. 1, pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. 
Jeżeli rodzic ubiega się o stypendium dla kilkorga dzieci, to w/w załącznik składa 
tylko do jednego wniosku. 
 

 

 


