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OBJAŚNIENIA 

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 

się o stypendium szkolne ustalana jest na zasadach określonych w art. 8, w ust. 3-13 

ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. 2019r. poz. 1507 ze zm.)   
2. Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednio: 
a) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w 
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 
b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 
c) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej, 
d) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, 
wyciągiem bankowym itp.) 
e) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w 
pkt a – d w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o 
pomocy społecznej - patrz poniżej), 
3. Wyciąg z ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. 2019r. poz. 1507 ze zm.)  
Art. 8.(…)3. 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 finansowanej 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. 
6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca  

 2015 r  o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów    
politycznych (Dz. U. z 2018r. 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 
2019r. 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  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; 

  7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;  
  8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz.2134 ze.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);  
 9) 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 2019r. poz.1095). 
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 

https://sip.lex.pl/#/document/16794036?unitId=art(19)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796241?unitId=art(7(a))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16797704?unitId=art(5(a))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17319837?unitId=art(10(a))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17319837?unitId=art(10)ust(2)&cm=DOCUMENT
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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. 
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. 
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ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE 

Pomoc materialna  przysługuje: 

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i 

młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży 

upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku 

nauki, 

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 

języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

24 roku życia. 

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Puck. 

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską (małoletniego) 

należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie 

przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy 

rodzicielskiej (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2009,sygn. 

akt I OW. 122/08).  

Charakter pomocy materialnej: 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 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. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o 

stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na 1 osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. 2019r. poz. 1507 ze 

zm.) 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: 

a) rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia 

b) pełnoletniego ucznia 

c) dyrektora szkoły  

Termin i miejsce składania wniosku 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o 

wysokości dochodów składa się do dnia 15 września  danego roku szkolnego: 

  - w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Puck – w  sekretariacie szkoły, do 

której uczęszcza uczeń; 

- w pozostałych przypadkach w sekretariacie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie 

Puck.ul.10-go Lutego 29 pok.39. 
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