
Zasady wypełniania i składania wniosku o stypendium socjalne 

 

1. Podstawa prawna:  

 Rozdział 8a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.2020, 

poz. 1327);  

 Uchwała Nr XXXI/351/05 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Zamość (tekst. jedn. Dziennik Urzędowy Województwa 

Lubelskiego z 31 stycznia 2017 roku, poz. 484);  

2. Dla kogo jest stypendium: 

 uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu 

ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

 wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom               

i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży                             

z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

3. Warunki otrzymania stypendium szkolnego: 

 zamieszkiwanie na terenie Miasta Zamość; 

 miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 528 zł netto; 

 uczęszczanie do szkoły lub ośrodka; 

 Termin i miejsce składania wniosku: od 1 do 15 września;  
o wniosek w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych                     

przez Miasto Zamość składany jest do szkoły, do której uczęszcza uczeń; 

o wniosek w przypadku uczniów innych szkół publicznych, szkół niepublicznych oraz 

uczniów uczęszczających do szkół poza Zamościem należy złożyć w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Miasta Zamość lub przesłać pocztą; 

4. Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wydana decyzja, w której w przypadku pozytywnego 

rozpatrzenia zawarte będą szczegółowe zapisy dotyczące sposobu i terminu wypłaty 

świadczenia. 

5. Szczegóły dotyczące możliwej formy przyznanego stypendium oraz jego wysokość zawarte 

są w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Zamość. 

6. Zasady obliczania dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium: 

 za dochód miesięczny na osobę w rodzinie przyjmuje dochód rodziny podzielony przez 

liczbę osób w rodzinie; 

 jako rodzinę przyjmuje się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające                   

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

 dochód obliczany jest zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. 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; 

 przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny                           

w wysokości 308 zł. Od dochodu odlicza się kwotę miesięczną składek KRUS opłacanych 

tylko za właściciela gospodarstwa; 

 od dochodu odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób; 

 do dochodu nie wlicza się: 

o jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

o zasiłku celowego ( na zakup leków, opału, żywności, itp.); 

o pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej 

na podstawie przepisów o systemie oświaty; 

o wartości świadczenia w naturze (np. za dzierżawę pola); 



o świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów                     

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac 

społecznie użytecznych; 

o dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 

o świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+; 

o dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

o świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o Karcie Polaka; 

 W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: 

o opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - 

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. Dochód ten 

ustala się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania 

oraz dochodzie z tytułu działalności gospodarczej za ostatni zamknięty rok a jeśli 

rozpoczęcie działalności nastąpiło w roku ubiegania się o stypendium w oparciu 

o oświadczenie wnioskodawcy; 

 opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym (karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany) - za dochód przyjmuje                

się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Dochód ten ustala                                 

się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, 

oświadczenia wnioskodawcy o kwocie dochodu oraz dowodu opłacenia należnych składek 

do ZUS; 

 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; 

UWAGI: 

1. wniosek w przypadku ucznia pełnoletniego podpisuje uczeń; 

2. w przypadku uczęszczania ucznia do szkoły niepublicznej lub publicznej prowadzonej 

przez inny podmiot niż Miasto Zamość, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie 

o uczęszczaniu ucznia do danej szkoły; 

3. wniosek należy wypełnić czytelnie; każdy punkt wniosku należy uzupełnić/zaznaczyć; 

4. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia lub zmiany adresu zamieszkania należy 

zgłosić ten fakt w formie pisemnej; 

5. stypendium przyznawane jest w formie refundacji co oznacza, że będzie wypłacone 

na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur do ogólnej kwoty stypendium 

określonej w decyzji, dlatego dokonując zakupów na nowy rok szkolny należy 

gromadzić ww. dokumenty. 

 

 


