INFORMACJA DOTYCZĄCA
UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W przypadku uczniów, uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Białystok, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole, do której
uczęszcza uczeń.
Dyrektor szkoły udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie wypełniania
wniosku, opiniuje wniosek, sprawdza go pod względem formalnym oraz weryfikuje poprawność
obliczonej przez wnioskodawcę wysokości dochodu na osobę w rodzinie.
W przypadku uczniów, uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym nie jest
Miasto Białystok wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Departamencie Edukacji
Urzędu Miejskiego w Białymstoku / ul. Legionowa 7 /.
Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Białystok.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły
4. stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2018 r:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj. 514 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 1058/.

Kryterium dochodowe obowiązujące od 1 października 2018 r:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj. 528 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1358/.
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Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób: /Zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)/
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 finansowanych
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;
5a) 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. poz. 693 i 1220);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. 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 2017 r. poz. 697 i 1292);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1459).
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 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 288 zł.
* od dnia 1 października 2018 r. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358)
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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Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:
1. Do wglądu - dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy i uprawnienie wystąpienia
z wnioskiem (np. dowód osobisty i akt urodzenia ucznia, w przypadku opiekuna dodatkowo
dokument potwierdzający przyznanie opieki); spełnienie tego warunku nie jest wymagane, jeżeli
wniosek składa pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły.
2. Zaświadczenie (do wglądu) lub oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania ucznia na terenie
Miasta Białegostoku: w przypadku, jeśli miejscem zameldowania na pobyt stały i miejscem
zamieszkania jest Miasto Białystok – zaświadczenie z biura ewidencji ludności potwierdzające
zameldowanie na pobyt stały ucznia; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub
zameldowania na pobyt stały w innej miejscowości niż Miasto Białystok przy jednoczesnym
zamieszkiwaniu w mieście Białymstoku – stosowne oświadczenie z wyjaśnieniem sytuacji).
3. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w miesiącu złożenia wniosku - w przypadku utraty
dochodu) przez poszczególnych członków rodziny z tytułu np.:
1) wynagrodzenia netto za pracę, (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.)
2) emerytury/renty, świadczenia /zasiłku przedemerytalnego,
3) alimentów,
4) innych źródeł dochodu - praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk,
stypendia, praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali itp.,
5) świadczeń pomocy społecznej
- świadczeń rodzinnych,
- zaliczki alimentacyjnej,
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- zasiłku stałego, okresowego,
- dodatku mieszkaniowego itp.
6) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż
wymienione wyżej (według zasad określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy
społecznej)
4. Osoby bezrobotne powinny dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego lub
oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Urzędzie
Pracy.
W przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego – np. zaświadczenie
właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
W przypadku uzyskiwania alimentów – np. kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej/ przekazy lub przelewy pieniężne
dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.
Od dnia 1 lipca 2011 roku:
a) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie
o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod
oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie
oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”;
b) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć
oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (do 30 czerwca 2011 r. zawsze
wymagane było odpowiednie zaświadczenie), przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne
jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
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