
Nazwa podmiotu realizującego świadczenie Data wpływu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Narwi 

 

adres Numer wniosku 

Ul. Mickiewicza 101 
17-210 Narew  
Tel. 85 681 67 42 lub 52 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE 

STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁEK SZKOLNY 

1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
 
 

OBYWATELSTWO 

PESEL  

           
 

TELEFON  

SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO  

         
 

ADRES ZAMIESZKANIA STAN CYWILNY 

ULICA  

NR DOMU  

KOD POCZTOWY  

MIEJSCOWOŚĆ  
 

 

2. WNOSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA NASTĘPUJĄCE DZIECI: 
 
(nie wypełnia uczeń pełnoletni składający wniosek samodzielnie) 

 

l.p Imię i nazwisko Pesel  Szkoła do której uczęszcza dziecko 
(nazwa i adres) 

1  
 

           
 

 

2  
 

           
 

 

3  
 

           
 

 

4  
 

           
 

 

5  
 

           
 

 

6  
 

           
 

 

7  
 

           
 

 

 



3. DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 
 

 

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

gospodarstwie domowym: 

Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień 
pokrewieństwa 

Źródło dochodu 
 

Kwota dochodu 
netto w zł 

 
 

  -   -     
 

   

 
 

  -   -     
 

   

 
 

  -   -     
 

   

 
 

  -   -     
 

   

 
 

  -   -     
 

   

 
 

  -   -     
 

   

   
Łączny dochód rodziny: 

 

 
Dochód na jedną osobę w  rodzinie: 

 

4. INFORMACJA O SYTUACJI RODZINNEJ UCZNIA (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ X): 

 
□ trudna sytuacja materialna             □ zdarzenie losowe (jakie? opisać poniżej) □ bezrobocie                    
□ narkomania                                        □ niepełnosprawność 
□ wielodzietność                                   □ rodzina niepełna 
□ alkoholizm                                          □ ciężka lub długotrwała choroba                                                           
□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych     □ inne (jakie? wpisać) 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ ( WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ X): 

□ całkowite lub częściowe pokrycie 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, w szczególności udziału w 
zajęciach: sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych, a także 
realizowanych przez szkołę wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, 
dodatkowe zajęcia poza lekcyjne, itp.,  

□ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników 

nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, zeszyty, przybory szkolne, tornister, 
plecak szkolny, strój na zajęcia wychowania fizycznego, obuwie sportowego, lektury szkolne, 
opracowania szkolne, atlasy, encyklopedie, słowniki, inne wyposażenie wymagane przez szkołę, 
komputer i programy naukowe do tych komputerów, tusz do drukarki, abonament internetowy, itp.,  

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym w 
szczególności transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej (zwrot kosztów związany z 
dojazdem do szkoły poza miejscem zamieszkania. 
 

 



6. FORMA WYPŁATY STYPENDIUM 

□ w formie gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego w Narwi 
□ proszę przekazywać na moje konto bankowe nr 

                          
 

7. OŚWIADCZENIE 
1. Ja, niżej podpisany(a), jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
(art. 90n ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 
i oświadczam, że:  
a) wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą a dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,  
b) dołączone do wniosku zaświadczenia dokumentują wszystkie dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku oraz że moja rodzina pozostająca ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie 
uzyskała żadnych innych dochodów,  
c) zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi o ustaniu 
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  
d) nie ubiegam się o stypendium szkolne w innej gminie 
2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 
przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).  

 
…..................................                                           ………….........................................................                                                                            
Narew, dnia                                                                       ( podpis składającego wniosek )       

Do wniosku załączam następujące dokumenty:  

1. ………………………………………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………………………………  

3. ………………………………………………………………………………………………………  

4. ………………………………………………………………………………………………………  

5. ………………………………………………………………………………………………………  

POUCZENIE 

I. Jako rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące 
i gospodarujące  

II. 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 ich uzyskania,  
pomniejszoną o:  

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;  

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym  
Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;  

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.  

4) do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy  
materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,  
wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji  
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.  

2. 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 i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w  
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 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:  

a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w  
oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca  
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten  

miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na  
ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,  

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji,  
jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę  
miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o  
oświadczenie tej osoby;  

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych  



przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru  
składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek  
ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia  
społeczne.  

3. 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 l, 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.  

4. 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 za okresy, o których mowa w  
ust. 5 pkt 1, zawierającego informację o wysokości:  

1 przychodu;  

2 kosztów uzyskania przychodu;  
3 różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;  
4 dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w ust. 6;  
5 odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;  
6 należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;  
7 odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej  
działalności gospodarczej.  

5. 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.  

6. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.  

7. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.  

8. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie  

pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:  

l)kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł,  

2)kryterium dochodowego rodziny: w przypadku osoby w rodzinie wynosi 600 zł 

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym  
dochód został wypłacony.  

9. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie  

pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne 

miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.  

10. 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.  

III. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  
a) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pracujących członków  

rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, Wynagrodzenie brutto z wyszczególnionymi  
kwotami podatku, składki zdrowotnej, składek na ubezpieczenie społeczne  

b) decyzję oraz odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,  
c) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej, jeśli rodzina pobiera pomoc  
d) oświadczenie o jednorazowych dochodach uzyskanych w ciągu 12 miesięcy( np. spadek ,zysk ze sprzedaży  

domu ,odszkodowanie premia),  
e) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby bezrobotnej,  
f) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem  

bankowym itp.)  
g) oświadczenie o wysokości alimentów świadczonych na rzecz innych osób (potwierdzone przekazem  

pocztowym, wyciągiem bankowym itp.)  
h) w przypadku pełnoletniego ucznia zaświadczenie ze szkoły  
i) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z prowadzonej działalności  

gospodarczej oraz dowód opłacenia składki ZUS w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.  
j) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zryczałtowanej formy opodatkowania  

zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o osiągniętych dochodach' w  
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  

k) w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni  
gospodarstwa rolnego oraz zaświadczenie KRUS-U o opłacanych składkach  

I) w przypadku osób zamieszkałych (a nie zameldowanych) na terenie Gminy , zaświadczenie z miejsca  
zameldowania o nie pobieraniu takiego świadczenia  

m) orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)  

 Miejscowość i data  ........................................................................ podpis………………………………………………….  

-4-  

 


