
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ                      

O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

………………………………...........                                 Nisko, dnia ……………………….. 
(data wpływu wniosku/podpis osoby przyjmującej  
                           wniosek) 

 

CZĘŚĆ A 

I.  WNIOSKODAWCA: 

(właściwe zaznaczyć znakiem X) 

 rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia/słuchacza/wychowanka 

 pełnoletni uczeń/słuchacz/wychowanek 

 dyrektor szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla 

dorosłych, kolegium pracowników służb społecznych, publicznego lub niepublicznego ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego 

1)
Nie dotyczy dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY 
1) 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  
Nr domu/ 

Nr mieszkania 
 

Telefon  

W związku ze złożeniem wniosku 

     przyznanie świadczenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym  

     w formie stypendium szkolnego wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych 

mojego numeru telefonu, dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji zadania, 

zgodnie z RODO 

W związku ze złożeniem wniosku  

      o przyznanie świadczenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym  

      w formie stypendium szkolnego nie 

wyrażam zgody na przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych 

mojego numeru telefonu, dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji zadania, 

zgodnie z RODO 

 

ADRES DO DORĘCZEŃ (należy podać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  
Nr domu/ 

Nr mieszkania 

 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

Imię  

Nazwisko  

PESEL
 1) 

           

W przypadku braku numeru PESEL – seria            

i numer paszportu lub innego dokumentu  

potwierdzającego tożsamość
 1) 
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II.  DANE UCZNIA/SŁUCHACZA/WYCHOWANKA: 

DANE UCZNIA/SŁUCHACZA/WYCHOWANKA 
Imię  

Nazwisko  

PESEL            
W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

 

DANE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię  Nazwisko  

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię  Nazwisko  

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIA/SŁUCHACZA WYCHOWANKA 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  
Nr domu/ 

Nr mieszkania 
 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY/KOLEGIUM/OŚRODKA 
Typ i nazwa 

szkoły/kolegium/ośrodka
2)  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica/Nr  
2)

 Jeżeli szkoła wchodzi w skład zespołu należy również podać nazwę zespołu 

 

III. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ 

UCZNIA/SŁUCHACZA/WYCHOWANKA UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE 

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM               

W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. 

1.   Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej. 

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

domowym: 

Lp NAZWISKO I IMIĘ PESEL 
MIEJSCE PRACY 

LUB NAUKI 

STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

 1     

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

10     
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Oświadczam, ze dochód mojej rodziny
3)

 składa się z następujących elementów i wynosi: 

DOCHÓD RODZINY – ŁĄCZNE KWOTY Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODU
4) 

                                             Źródło dochodu      Kwota netto 
1.  Wynagrodzenia ze stosunku pracy  

2.  Dochody z umowy zlecenia lub o dzieło  

3.  Praca dorywcza  

4.  Zasiłek macierzyński  

5.  Zasiłek chorobowy  

6.  Świadczenie rehabilitacyjne  

7.  Zasiłek dla bezrobotnych/stypendium z Powiatowego Urzędu Pracy  

8.  Działalność gospodarcza  

9.  
Posiadanie gospodarstwa rolnego 

(ilość ha przeliczeniowych x kwota dochodu z ha przeliczeniowego)
5) 

 

10.  Emerytura  

11.  Renta/renta rodzinna  

12.  Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  

13.  Zasiłek pielęgnacyjny  

14.  Świadczenia pielęgnacyjne  

15.  Dodatek mieszkaniowy  

16.  Dodatek energetyczny  

17.  Praktyki uczniowskie  

18.  Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

19.  Pomoc społeczna (z wyłączeniem świadczeń 

jednorazowych i celowych) 

Zasiłek stały  

20.  Zasiłek okresowy  

21.  
Inne dochody (wymienić jakie): 

……………………………………………………………………….. 

 

Łączny dochód miesięczny rodziny  

22 
Zobowiązania alimentacyjne ponoszone przez członków gospodarstwa domowego 

ucznia na rzecz innych osób – miesięczna wysokość świadczonych alimentów 
 

23 Składka na ubezpieczenie społeczne rolników -KRUS  

Łączny dochód miesięczny rodziny  
Należy pomniejszyć łączny dochód rodziny o kwotę wskazaną w 22 i 23 kwotę świadczonych alimentów na rzecz 

innych osób. 

 

Oświadczam, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj.                                      

od .................................... do ........................................... moja rodzina uzyskała/nie 

uzyskała* dochód jednorazowy przekraczający pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego rodziny, 

w przypadku osoby w rodzinie, jak również moja rodzina uzyskała/nie uzyskała* jednorazowo dochód 

należny za dany okres. Zostałem/am zapoznany/a z treścią art. 8 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r .o pomocy społecznej. 

Liczba osób w rodzinie:   …………………………………………………………………… . 

Średni dochód na 1 osobę w rodzinie wynosi:   …………………………………………….. zł. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Jednocześnie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić organ przyznający świadczenia pomocy materialnej                   

o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego o zaistniałych zmianach w sytuacji materialnej mojej 

rodziny oraz o zmianie warunków stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

 

……………………..                                                 ……………………………………… 
        (miejscowość i data)                                                                                                           (podpis składającego oświadczenie) 
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2. Uczeń/słuchacz/wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/nie    otrzymuje
6)

 inne 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych przyznane przez 

……………………………………………………………………………... w wysokości ……………………                  

na okres ………………………………………………………………… . 

3.   Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie 

stypendium szkolnego (właściwe zaznaczyć znakiem X): 

 Bezrobocie 

 Alkoholizm lub narkomania 

 Rodzina niepełna 

 Niepełnosprawność 

 Ciężka lub długotrwała choroba 

 Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 Wielodzietność 

 Zdarzenie losowe 

 Inne ………………………………………………………………….. 

 

3)Rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące                      

i gospodarujące. Składniki dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku podlegają sumowaniu bez względu na ich źródło. 

4)Do wniosku należy załączyć zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające osiągane dochody. Załączone do wniosku 

dokumenty potwierdzające sytuację dochodową powinny zawierać informacje z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia 

wniosku, na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym 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: 

-  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki Zdrowotnej      

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

-  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

 
5) Od 1 stycznia 2022 r. .kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego określona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów 

 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej (Dz. U. poz.1296). Dochód ustala się w sytuacji powierzchni użytków rolnych od 1 ha przeliczeniowego                         
i powyżej; 

6)Niepotrzebne skreślić. 

 

IV. Uzasadnienie przyznania pomocy materialnej (opis sytuacji rodzinnej): 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

V.  Dane uzasadniające przyznanie stypendium: 

 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; 

 pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników; 

 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania; 

 w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie 

stypendium w wyżej wymienionych formach nie jest możliwe albo nie jest celowe. 
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VI.  Preferowana forma realizacji świadczenia 

 konto osobiste 

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego:  ……………………………………………….  

Nazwa Banku:  …………………………………………………………………………………  

Numer konta                           

 

 gotówką w kasie Nadsańskiego Banku Spółdzielczego – filia w Nisku 

VII. Załączniki do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym w formie stypendium szkolnego. 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

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

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

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

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

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

6. ………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………………………………….. 

10. …………………………………………………………………………………………... 

CZĘŚĆ B  

(wypełnia pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej po weryfikacji zebranej dokumentacji) 

1. Zgodnie ze złożoną dokumentacją uczeń/słuchacz/wychowanek kwalifikuje się do otrzymania świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego: 

 TAK       

 NIE 

Uzasadnienie niezweryfikowania ucznia/słuchacza/wychowanka do otrzymania świadczenia pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Dochód rodziny:  ………………………………………………………………………….. 

3.  Liczba członków rodziny:  ………………………………………………………………… 

4.  Dochód na osobę w rodzinie:  …………………………………………………………….. 

5.  Kwota świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium  

szkolnego:  ……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………                                                                ……………………… 

  weryfikacji dokumentów dokonał                                                                                                         sprawdził pod względem merytorycznym    

              (data i podpis)                                                                                                                                                 (data i podpis) 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

Na podstawia art. 13 ust. 1-2 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) (Dziennik urzędowy Unii Europejskiej  4.5.2016, L. 119/1) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. Fryderyka Chopina 31, 37-400 Nisku,                   

tel. 15 8 412 334, NIP: 865-20-63309 reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku Panią Elżbietę Tłusta. 

2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Ruchaj, e – mail administratorbi@ops-nisko.pl, telefon; 15 8412 334. 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 

Rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyznanie stypendium szkolnego  

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit c) i e) Rozporządzenia 2016/679: 

-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w punkcie 3); 

-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi, o którym mowa w punkcie 3); 

2) art. 9 ust. 2 lit b) Rozporządzenia 2016/679: 

-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane 

dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem 

państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie 

zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w punkcie 3); 

-przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie                 

i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, o którym mowa w punkcie 3); 

3) obowiązek prawny i realizacja zadania wynika z: ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w szczególności art. 90b ust. 1- 2, 

art. 90c, art. 90d ust.1-13, art. 90f, 90n  ust. 1- 5a (t.j. Dz. U z dnia 22 października 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane  innym podmiotom i organom wyłącznie na, podstawie obowiązujących przepisów prawa                  

w tym: instytucjom publicznym w zakresie weryfikacji uprawnień do stypendium, placówkom oświatowym  o ile taki obowiązek będzie 

wynikał z  przepisów prawa. Dane mogą zostać ujawnione również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nisku w zakresie realizacji różnych usług, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowy o ich świadczenie. 

Z aktualną listą podmiotów przetwarzających można zapoznać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w siedzibie Administratora danych. 

6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w tym celów archiwalnych                      

i sprawozdawczych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. 5 lat B5 (nr kategorii archiwalnej 4462) zgodnie                   

z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).  

Po wskazanym okresie przechowywania zgodnie z symbolem B –oznacza  się  kategorię archiwalną dokumentacji  o  czasowym  znaczeniu  

praktycznym, przy czym liczby  odpowiadają  

minimalnemu okresowi  przechowywania tej dokumentacji,  liczonemu w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku 

następnego od daty zakończenia sprawy-dokumentacja będzie podlegała zniszczeniu.  

8.Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu na przetwarzanie, przenoszenia danych, jeżeli to wynika z przesłanek określonych                       

z RODO.  

Z pełną listą uprawnień i przesłankami może się Pan/Pani zapoznać u Administratora danych dostępnych w Ośrodku Pomocy Społecznej                  

w Nisku lub umieszonej na tablicy ogłoszeń Ośrodka i stronie internetowej; http://www.nisko.naszops.pl/ochrona-danych-osobowych. 

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez złożenie pisemnego lub elektronicznego wniosku, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach ustnego, skierowanego do Administratora danych ul. Fryderyka Chopina 31,37-400 Nisko, tel/fax 15 8412334,                                   

e-mail:opsnisko@ops-nisko.pl. 

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem1. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 606950000, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego Rozporządzenia                  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

11. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkiem: 

Ustawowym i wynika z przepisów prawa 

i jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych a konsekwencją niepodania danych przez Pana/Panią danych jest: 

Brak możliwości rozpatrzenia wniosku i udzielenia stypendium szkolnego oraz realizacji celu przetwarzania, o którym mowa                     

w punkcie 3 klauzuli  

12. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu.  

  

……………………………../…………….. 

    (Podpis osoby zapoznającej  

    się z niniejszą informacją i data) 

  

                                                           
1 Gdy nie dotyczy należy przekreślić  

mailto:e%20�%20mail%20administratorbi@ops-nisko.pl
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=uodo+tel
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Instrukcja wypełniania wniosku 

1. Jako dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę miesięcznych przychodów z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z wyjątkiem: jednorazowego 

świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, 

zasiłku celowego i już otrzymywanego stypendium szkolnego lub motywacyjnego oraz zasiłku szkolnego, 

świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych 

poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej dla osób represjonowanych                      

z powodów politycznych oraz świadczeń wychowawczych i dodatków wychowawczych (500+, 300+), 

świadczeń z tytułu Karty Polaka, jednorazowej pomocy pieniężnej dla: kombatantów, żołnierzy przymusowo 

zatrudnianym w kopalniach, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy 

przez III Rzeszę i ZSRR. 

2. W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać dochody członków rodziny 

z miesiąca złożenia wniosku. 

3. Do uzyskanych przychodów nie wlicza się (i nie uwzględnia się w tabelce): podatku dochodowego od osób 

fizycznych (należy wstawić tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego 

uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł (od tak obliczonego dochodu należy odjąć faktycznie 

opłaconą składkę KRUS za jeden miesiąc, dotyczącą jedynie właścicieli gospodarstwa) – w razie wątpliwości 

trzeba wpisać tylko liczbę hektarów przeliczeniowych, kwotę i datę ostatnio zapłaconej składki.  

5. W celu udokumentowania dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, czyli m.in.: 

zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uwzględniające rodzaj świadczeń             

i ich wysokość, zaświadczenie o dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej, wydane przez naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego w trybie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 

z późn. zm.), zaświadczenia o wysokości rent, emerytur, alimentów, zaświadczenia z zakładów pracy, 

zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i inne albo oświadczenie o wysokości dochodu członków 

rodziny – jednak te oświadczenia nie mogą zastąpić zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego                    

o wysokości dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanego na zasadach ogólnych oraz o formie 

opodatkowania (dla ryczałtowców). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


