
Wniosek 
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego

na okres od września 2021r. do czerwca 2022r.

Wnioskodawca 1 ………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………...................................…..
……..........................................................................................................................................................................

imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (nieobowiązkowy)*
dodatkowo nazwa szkoły w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor

Przedkładam wniosek o udzielenie stypendium szkolnego dla ucznia/słuchacza

I. DANE DOTYCZĄCE UCZNIA/SŁUCHACZA:
1)

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Imię i nazwisko 
rodziców

Klasa, szkoła/kolegium, adres 
szkoły

2) miejsce zamieszkania  ........................................................................................………………………………..

II. UZASADNIENIE WNIOSKU.
(wskazać w szczególności czy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, rodzina niepełna)
...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

1 wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń
* w przypadku udostępnienia nr telefonu kontaktowego, należy podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych



III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA :
Oświadczam,  że  moja  rodzina  składa  się  z  ..................  osób,  pozostających  we  wspólnym gospodarstwie 
domowym 2:

Lp. Imię i nazwisko
Miejsce

pracy/nauki
Stopień

pokrewieństwa
Wysokość

dochodu netto w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego

1. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) 3 rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku tj.  sierpień 2021r., lub  w przypadku utraty dochodu w miesiącu, w którym wniosek został 
złożony tj.  wrzesień 2021r.:
1) wynagrodzenie ze stosunku pracy (w tym umowy o dzieło i zlecenia): ..............……….......zł
2) działalność gospodarcza wykonywana osobiście: ..............……….......zł
3) dochody z gospodarstwa rolnego ..............……….......zł
4) emerytura; świadczenie przedemerytalne; renta; renta strukturalna; renta socjalna ..............……….......zł
5) zasiłek chorobowy; świadczenie rehabilitacyjne; zasiłek macierzyński ..............……….......zł
6) świadczenia rodzinne:

a) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami TAK / NIE*
b) świadczenie rodzicielskie TAK / NIE*
c) zasiłek pielęgnacyjny TAK / NIE*
d) świadczenie pielęgnacyjne TAK / NIE*
e) fundusz alimentacyjny TAK / NIE*

7) zasiłek dla bezrobotnych TAK / NIE*   -   P.U.P Chrzanów / inne*
8) zasiłki z pomocy społecznej: TAK / NIE*
9) dodatek mieszkaniowy TAK / NIE*
10) dodatek energetyczny TAK / NIE*
11) alimenty orzeczone przez sąd (lub dobrowolne) ..............……….......zł
12) inne dochody (np. praca dorywcza, pomoc rodziny)  ..............……….......zł
13) pobierane inne stypendia o charakterze socjalnym (proszę podać źródło aktualnie otrzymywanego 
stypendium)  ..............……….......zł

( w/w dochody należy potwierdzić zaświadczeniami określonymi na stronie 4 wniosku. 
  W przypadku korzystania z zasiłków o których mowa w punkcie 8 przedkłada się wyłącznie zaświadczenie ze szkoły)

2. Wydatki rodziny:
1) alimenty na rzecz innych osób w miesiącu sierpniu/wrześniu* 2021r. wyniosły ..............……….......zł

(wydatki należy potwierdzić postanowieniem sądu, decyzją lub zaświadczeniem oraz dowodem wpłaty)

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły.

2 Należy uwzględnić wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym
3 Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne, jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, lub 
w przypadku utraty dochodu, w miesiącu złożenia wniosku, nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 528,00 zł (netto).



IV. WNIOSKOWANA FORMA/WNIOSKOWANE FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO 
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ FORMĘ PRZEKAZANIA STYPENDIUM): 

  1. w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (w tym zakup podręczników)

           2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także 
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacane ze stypendium……………………..………..........................................
(rodzaj zajęć)

są prowadzone przez………………………………………………………………………….................................
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia)

          3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania

V.  ŚWIADOMY/A  ODPOWIEDZIALNOŚCI  KARNEJ  ZA  PODANIE  NIEPRAWDZIWYCH 
DANYCH (art. 233 § 1 kk ) OŚWIADCZAM, ŻE:

- nie ubiegam się o stypendium w innej gminie,
- powyższe dane są prawdziwe,
- zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego,

- niezwłocznie powiadomię Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini o ustaniu przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Art.233 § 1 kk 
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie  
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:
• administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 38, tel. 32 612 15 10,

• dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:   baranowskiodo@gmail.  com  ,
• Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego, na  
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych),  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, natomiast dane osobowe w postaci numeru telefonu będą przetwarzane w celu kontaktu  
w związku z rozpoznawaniem wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody,
• dane osobowe są udostępniane  następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
- Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzebini 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 38, 
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom serwisującym systemy informatyczne administratora oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
- podmiotom świadczącym administratorowi oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej usługi prawne, audytowe, doradcze,
• dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej, tj. 5 lat,
• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo  
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• w odniesieniu do udostępnionych danych w postaci numeru telefonu przysługuje  dodatkowo prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych a także prawo  
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o systemie oświaty i jest niezbędne do rozpoznania wniosku.  Nie podanie przez Panią/Pana  
danych osobowych uniemożliwi rozpoznanie wniosku  i  wydanie decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego. Podanie nr telefonu jest  
dobrowolne.
• administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu

Trzebinia, .......................... 20......r. .......................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

                                
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci  numeru telefonu w celu kontaktu w związku z rozpatrywaniem złożonego 
przeze mnie wniosku o  przyznanie stypendium szkolnego,  na podstawie i  zasadach określonych w powyższej informacji.  Niniejsza zgoda jest  
udzielona dobrowolnie.

Trzebinia, .......................... 20......r. .......................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

mailto:baranowskiodo@gmail.com
mailto:baranowskiodo@gmail.com


Do wniosku załączam  dokumenty o uzyskanych dochodach w miesiącu: 
 sierpień 2021r.  wrzesień 2021r. 
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE DOCHÓD UTRACONY W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU 

1a)  …………………………………………………………….…
……………………………………………………………….
(wymienić utracony dochód)

 zaświadczenie oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące utraconego 
dochodu;

ZAKŁAD PRACY:
1)  ze stosunku pracy  zaświadczenie wg załączonego wzoru

2)  z umowy zlecenia, o dzieło  zaświadczenie wg załączonego wzoru 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

3)  ryczałt
 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania
 dowód opłacania składek w ZUS z VIII 2021r.
 oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu 

VIII 2021r. (pod odpowiedzialnością karną)

4)  w pozostałych przypadkach

 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania
 jeżeli działalność była prowadzona w 2020 roku:
 - zaświadczenie o wysokości przychodu z tej działalności, kosztów uzyskania 
przychodu, dochodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza, należnych 
zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku, odliczonych od dochodu 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne związanych z prowadzeniem 
pozarolniczej działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 
opłaconych z tytułu prowadzonej działalności,
 - w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi 
przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem należy dostarczyć deklarację 
podatkową
 jeżeli działalność jest prowadzona od 2021 roku - oświadczenie wnioskodawcy 

o wysokości uzyskanego dochodu netto w miesiącu VIII 2021r.
GOSPODARSTWO ROLNE:
5)  z gospodarstwa rolnego  zaświadczenie z Urzędu Miasta dot. ilości ha przeliczeniowych
ŚWIADCZENIA ZUS:
6)  z tytułu renty, emerytury lub świadczeń 

przedemerytalnych  aktualna decyzja lub zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczenia

POWIATOWY URZĄD PRACY:

7) 
zasiłek dla bezrobotnych/informacja o zarejestrowaniu  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy innego niż PUP Chrzanów

 oświadczenie dot. uzyskiwania/nieuzyskiwania dochodów (pod 
odpowiedzialnością karną) w przypadku rejestracji w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Chrzanowie

8)  brak rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy  oświadczenie osoby bezrobotnej dot. braku rejestracji oraz 
uzyskiwania/nieuzyskiwania dochodów (pod odpowiedzialnością karną)

ALIMENTY:

9)  alimenty orzeczone przez sąd lub dobrowolne
 wyrok w sprawie o alimenty 
 zaświadczenie od komornika
 w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie/dowód wpłaty

INNE STYPENDIUM O CHARAKTERZE SOCJALNYM:
10)  rodzaj stypendium  umowa, zaświadczenie
INNE DOCHODY:

11)  wymienić jakie………………………………………………  oświadczenie osoby uzyskującej inny dochód, ze wskazaniem jego wysokości 
(pod odpowiedzialnością karną)

ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY
12)  osobno dla każdego ucznia na którego składany jest wniosek

      .............................................................
 data i podpis osoby przyjmującej wniosek


