
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

ul. Kużaja 19 

41-922 Radzionków 

 

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ  

I DODATKÓW 

tel. 032 286-65-44 

wew. 22 ,27 

         

Radzionków, dnia ............................... 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE 

SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK 2021/2022 

 

 

1) DANE WNIOSKODAWCY:  

 

(wpisać odpowiednio: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń/słuchacz, dyrektor szkoły) 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania: ul. ..................................... nr domu .............................. nr lokalu .......................... 

Kod pocztowy ............................. miejscowość ......................................... tel.: ....................................... 

Adres do korespondencji ........................................................................................................................... 

 

2) DANE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM: 

 

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................. 

Data urodzenia ............................................................. PESEL ..................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców ........................................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania ucznia .......................................................................................................................... 

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

Rodzaj szkoły ׃(właściwe zaznaczyć x ): □ Szkoła podstawowa, □ Liceum, □ Technikum,   

     □ Zasadnicza szkoła zawodowa, □ Policealna szkoła zawodowa, □ Kolegium, □ Inne 

Nazwa, adres szkoły i klasa . .......................................................................................................................... 

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

 



3) STYPENDIUM ZAMIERZAM PRZEZNACZYĆ NA: 

a) pokrycie całkowite lub częściowe zakupu podręczników, słowników, pomocy naukowych, 

dydaktycznych, przyborów szkolnych 

b) całkowite lub częściowe sfinansowanie dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć 

edukacyjnych, w tym wyrównawczych, nauki języków obcych, nauki gry na instrumentach 

c) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji 

d) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami 

komunikacji publicznej 

(ppkt „c” i „d” dotyczą stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych i kolegiów wymienionych                

w art. 90b ust. 3 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty, pobierających naukę poza Radzionkowem) 

 

4) UZASADNIENIE WNIOSKU: (wskazać w szczególności czy w rodzinie występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzina jest niepełna, problem alkoholowy, narkotykowy lub 

wystąpiło zdarzenie losowe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB POZOSTAJĄCYCH W RODZINIE: 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko PESEL Stopień 

pokrewieństwa 

Dochód  

netto 

1.             wnioskodawca  

2.               



3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

                                                                                           Łączny dochód w rodzinie 
 

 

Dochód przypadający na jednego członka w rodzinie wynosi .................................................................. 

 

6) POUCZENIE 

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 uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie 

stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

a. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; 

b. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

c. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

2. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 

3. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się: pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny - 

przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; zasiłku 

celowego; wartości świadczeń w naturze; świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; świadczenia pieniężnego o którym 

mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych                                   

z powodów politycznych, 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 2020 r. poz. 517), 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 rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U.                          

z 2020 r. poz. 619), 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. z 2020 r. poz. 684) oraz w art.  

10 ust.2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych; dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; świadczenia wychowawczego (500+)                    

o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)  



oraz dodatku wychowawczego; oraz świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o Karcie Polaka; 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);  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 oraz z 2020 r. poz. 568                  

i 695); pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1472); środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających 

na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego; zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762); 

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 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 252). 

4. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego - art. 90o ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2020, poz. 1327). 

5. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium 

szkolnego - art. 90o ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020, poz. 1327 ze zm.). 

6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji art. 90o ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020, poz. 1327 ze 

zm.). 

7. Na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 2020  r. poz. 1444 ze zm.)- „Kto składając zeznania mające służyć za 

dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do 8 lat”  

8. Informacja dotycząca przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia 2016/679 

(RODO) znajduje się na stronie internetowej: www.ops.radzionkow.pl 

 Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie o zwiększeniu 

dochodu rodziny lub skreśleniu ucznia ze szkoły, zmianie liczby domowników oraz zmianie miejsca 

zamieszkania – poza obszar gminy Radzionków. 

 

 

Przyznane stypendium szkolne proszę przekazywać na konto: ................................................ 

                                                                                                   (nazwa banku) 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   

                           

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

              (podpis wnioskodawcy) 

 

          

          


