WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
1. Wnioskodawca
.....................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, nauczyciela lub pełnoletniego ucznia
albo dyrektora szkoły, ośrodka)

2. Dane o uczniu:
Nazwisko i imię ucznia
Nazwisko i imię ojca
Nazwisko i imię matki
Data urodzenia ucznia
Telefon kontaktowy
rodzica/opiekuna ucznia
3. Adres zamieszkania ucznia:
Kod
pocztowy

Miejscowość
Ulica
4. Dane o szkole:
Nazwa szkoły

Kod
pocztowy

Miejscowość
Ulica
W roku szkolnym

2020/2021

jest uczniem klasy

5. Dane uzasadniające przyznanie stypendium:
(należy zaznaczyć spełniane kryteria stawiając w kratce znak X lub podkreślić kryterium)

uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów w rodzinie (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 – Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późniejszymi
zmianami),

(oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia stanowi załącznik nr 1 do wniosku),

w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
rodzina jest niepełna,
wystąpiło zdarzenie losowe,
rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do wniosku),

uczeń otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
6. Uzasadnienie (opisać sytuację rodzinną i materialną rodziny oraz uzasadnić wybór
formy stypendium):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
………………………………
(miejscowość, data)

……………………………….
(podpis)

Informacja dotycząca przetwarzanie danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe zebrane we wniosku będą przetwarzane jedynie w
celu uzyskania stypendium szkolnego ( pełna treść klauzuli informacyjnej w
załączniku nr 3).

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
........................................................................................................................................
(nazwisko i imię ucznia, adres zamieszkania)

Dane dotyczące gospodarstwa domowego:
Oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób,
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Lp.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy
- nauki

Wysokość
dochodu w zł*

Łączny dochód rodziny (suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie)
Średni dochód na 1 osobę w rodzinie
(dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie)
* Uwaga:
1) dochód należy udokumentować zaświadczeniem albo oświadczeniem o wysokości dochodu dla każdej
z wyżej wymienionych osób (zał. nr 1),
2) dochód oblicza się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 z późniejszymi zmianami) – patrz objaśnienia.
3) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina 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 (zał. nr 2),
4) jeżeli uczeń korzysta ze stypendium o charakterze socjalnym należy dołączyć zaświadczenie albo
oświadczenie o korzystaniu ze stypendium o charakterze socjalnym i jego wysokości (nie dotyczy
pomocy przyznanej na podstawie przepisów o systemie oświaty).
5) jeżeli wnioskodawca/ osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą
pozostaje bez pracy(z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku) należy dołączyć do wniosku
kserokopię karty wizyt z Powiatowego Urzędu Pracy oraz decyzję dotyczącą zasiłku,
6) jeżeli wnioskodawca otrzymuje alimenty zasądzone przez sąd należy dołączyć do wniosku wyrok
sądowy.
7) jeżeli wnioskodawca / osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą
otrzymuje rentę/emeryturę, należy dołączyć do wniosku odcinek renty/emerytury.

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

...........................................
(miejscowość, data)

..........................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego
/ucznia pełnoletniego)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
Oświadczam, że korzystam ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
w formie:
1. Zasiłek rodzinny na dziecko w kwocie: ……………………………………………..
2. Zasiłek rodzinny na dziecko w kwocie: ……………………………………………..
3. Zasiłek rodzinny na dziecko w kwocie: ……………………………………………..
4. Zasiłek rodzinny na dziecko w kwocie: ……………………………………………..
5. Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie: …………………………………………………….
6. Zasiłek stały w kwocie: …………………………………………………………….
7. Zasiłek okresowy w kwocie ………………………………………………………….
8. Dodatek mieszkaniowy w kwocie: …………………………………………………..
9. Dodatek do zasiłku z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym
w kwocie: ………………………………………………………………………………
10. Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
w kwocie ……………………………………………………….
11. Dodatek do zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
w kwocie………………………………………………………………………………..
12. Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowania dziecka w kwocie ………...
13. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie ……………………………..
14. Świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w kwocie …………………………………………..…………………….
15. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie …………………..….…………………..
16. Inne: ….………………………………………………………………………………..
17. …………………………………………………………………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ŁĄCZNIE …………………………………..
Oświadczam, iż jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.
Police, dnia ………………………

…………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Objaśnienia
Wyciąg z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (art. 8 ust. 3-13 – Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507 z późniejszymi zmianami).
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, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 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 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), 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 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 7a ust. 2 ustawy z
dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z
2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy
przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z
2019 r. poz. 1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach
przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz.
696 oraz z 2019 r. poz. 752) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
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 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018
r. poz. 1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1095);
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 2019 r. poz. 1171).
4a. 4 W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego oraz
opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się
świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) 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 określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i
składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, 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 dochód ustala
się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok
kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za
dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
6. 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 ust. 5 pkt 1, 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.
7. 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, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności
gospodarczej.
8. 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 opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł 5 .
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania
świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) 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.
12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w
dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
13. 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.

załącznik nr 3
Informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic
72-010 Police
ul. Stefana Batorego 3.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl, tel. 91 4311830.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez
Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym,
jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu
utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w
przypadkach określonych w przepisach RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie
wyrażonej zgody, brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
procesie profilowania.

