
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ                          
O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH  I ZASIŁKÓW 

SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC  

Podstawa prawna:    
 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,                   

poz. 2572 z poźn. zm.), 
 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( j.t. w Dz. U. z 2009r. Nr 175,                 

poz. 1362, z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (DZ. U. z 2006r.                      

Nr 139, poz. 992  z późn. zm.)  
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.      

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 127 poz. 1055), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania 
się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009r. Nr 129 
poz. 1058), 

 Uchwała Nr XI/50/07 Rady Miejskiej w Połańcu  z dnia 28 czerwca 2007r.                             
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej                                           
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 
Połaniec.   
 

Charakter pomocy materialnej. 
Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze 
socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
a) stypendium szkolne, 
b) zasiłek szkolny. 

Stypendium szkolne przyznaje w drodze decyzji Burmistrz właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania ucznia. 

Stypendium szkolne przysługuje:  
 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom                      
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.                          
o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym                           
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego                   
i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

 uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

 słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia. 

 



Stypendium nie przysługuje: 
• dzieciom objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 

 studentom,  
• uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Połaniec, 
• uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych                                  
z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza                      
w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 
osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 

Procedura udzielania stypendium szkolnego. 
a) Kryterium dochodowe. 
Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna 
sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów 
na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
 
Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, np. 
jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny za sierpień.  
 
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 (j.t. w Dz. U. z 2009r.              
Nr 175 poz. 1362) czyli 351 złotych netto. 

 
b) Wniosek albo postępowanie z urzędu. 
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek                             
o przyznanie stypendium mogą złożyć: 
● rodzice ucznia, 
● pełnoletni uczniowie, 
● dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków. 
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie 
przyznania stypendium szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej 
inicjatywy organu orzekającego w sprawie stypendium szkolnego, jak również 
możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy 
tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania 
świadczenia. 
 
c) Termin ubiegania się o stypendium szkolne. 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego 
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego 
roku szkolnego. 
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może 
być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Prawodawca stworzył w ten 
sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także 
po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po 



terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie 
nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla 
wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest 
zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy oraz wnieść 
prośbę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku.  
Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania 
przyczyny uchybienia terminu (art. 58 Kodeksu Postepowania Administracyjnego).  

       
             d) Miejsce złożenia wniosku. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wraz z wymaganymi dokumentami, 
oświadczeniami i zaświadczeniami) należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-
Administracyjnym Oświaty i Wychowania w Połańcu pok. 132.  

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 
miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na 
okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 
 
Obowiązek informacyjny wnioskodawcy. 
Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu o ustaniu 
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego np. zmiana miejsca 
zamieszkania, zameldowania, zaprzestanie nauki przez ucznia, zmiana w dochodach 
rodziny. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnim uczniu, jak również na dyrektorze 
szkoły, kolegium lub ośrodka,   w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu 
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium. 
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły  
podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego 
stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym                       
w administracji.  

 
Procedura udzielania zasiłku szkolnego. 
Podmioty uprawnione. 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
Zasiłek szkolny stanowi pomoc nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową 
okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest 
wystąpienia zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania 
zasiłku są m.in.: 
● śmierć rodzica, rodziców lub opiekunów prawnych; 
● klęska żywiołowa; 
● pożar; 
● inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia. 
 
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku 
mogą złożyć: 
● rodzice, 
● pełnoletni uczniowie, 
● dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków. 
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie 
przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy 



organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku 
przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie 
podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia. 
 
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 
stypendium szkolnego. 
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
 
 
 
 
                                                                                     Dyrektor  
                                                                                            Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
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