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Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Bochnia 
 

Bochnia, dnia  
    –   –   
          

 
 

Wójt Gminy Bochnia 
 
 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 
 
 

UWAGA:  PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU PROSZ Ę ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM 
 

I.  WNIOSKODAWCA * właściwe zaznaczyć 
 

� RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA  � PEŁNOLETNI UCZEŃ � DYREKTOR SZKOŁY  
 
DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY * jeśli wnioskodawcą jest dyrektor szkoły wpisać dane jednego z rodziców / opiekunów 

Numer ewidencyjny PESEL 
           
            

Nazwisko Imi ę 

ADRES ZAMIESZKANIA * adres ten będzie równocześnie adresem do korespondencji 

Miejscowo ść / Ulica Nr domu Nr lokalu 

Gmina Kod pocztowy 
  –    
       

Poczta 

DANE KONTAKTOWE  

Telefony Adres zameldowania * wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania 

 

II.  UCZNIOWIE DO WNIOSKU  
* do ka żdej pozycji nale ży obowi ązkowo uzupełni ć załącznik „Informacja o uczniu”  i doł ączyć do wniosku  
 
DANE IDENTYFIKACYJNE UCZNIÓW * jeżeli wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń należy wpisać tylko jego dane 

Nr Imi ę Nazwisko Numer ewidencyjny PESEL 
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III.  DATA ZAJ ŚCIA ZDARZENIA LOSOWEGO  

    –   –   
          

 

IV.  OPIS ZDARZENIA I UZASADNIENIE PRZYZNANIA POMOC Y  * zob. „Pouczenie” 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

V.  DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI DOCHODÓW * za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. 

 

Oświadczam, że miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie (zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)), w miesiącu poprzedzającym 
zajście zdarzenia losowego wynosił *     
 

 

 

*  Dochód oblicza się w sposób wskazany w Ustawie o Pomocy Społecznej – zob. „Pouczenie”. 
 

 

VI.  ZAŁ ĄCZNIKI DO WNIOSKU 

 
LISTA ZAŁ ĄCZNIKÓW  

0 „INFORMACJA O UCZNIU” – ZAŁ ĄCZNIK(I) DO WNIOSKU* 
* należy tylko wpisać liczbę (równą ilości pozycji wykazanych w pkt. II, tj. uczniów) 

w liczbie: 
 

  
   

L.p. INNE ZAŁĄCZNIKI * wg wykazu w „Pouczeniu”  
  

  

  

  

  

  

  

 [zł]  
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VII.  DYSPOZYCJA ZASIŁKU * w przypadku przyznania świadczenia pieniężnego 

Proszę, o: 
przekazanie kwoty przyznanego zasiłku na niżej wskazane konto bankowe: 
 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO * w Polsce – IBAN, 26 cyfr 

                                
                                 

WŁAŚCICIEL KONTA * należy wypełnić wszystkie pola 

Właściciel inny ni ż Wnioskodawca  

� TAK        � NIE 

Nazwisko Imi ę 

Adres zamieszkania / Miejscowo ść / Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 
  –    
       

Poczta 

podpis Wnioskodawcy 

 

 

VIII.  O ŚWIADCZENIA 
 
Świadom/a odpowiedzialności karnej wynikaj ącej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 
553, z późn. zm.) – „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” –
oświadczam, że wszystkie powyższe dane zawarte we wniosku i załącznikach są prawdziwe. 
 
 
 
 ............................................  ..........................................................  
 data podpis Wnioskodawcy 
 
 
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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
 
 
 
 ............................................  ..........................................................  
 data podpis Wnioskodawcy 
 
 
 
IX.  ADNOTACJE URZ ĘDOWE 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 
 
 ............................................  ..........................................................  
 data podpis pracownika Urzędu Gminy 
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POUCZENIE 
 

KTO MO ŻE OTRZYMA Ć ZASIŁEK SZKOLNY? 

1. Zgodnie z art. 90b ust.3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc 
materialna 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 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., zwanych w dalszej części „uczniem”. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, 
w szczególności: 

– pożaru lub zalania mieszkania, 
– nagłej choroby w rodzinie ucznia, 
– śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, 
– nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, 
– kradzieży w mieszkaniu ucznia. 

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub refundacji poniesionych kosztów. 
 

W JAKIM CZASIE MO ŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZASIŁEK SZKOLNY 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku 
(zdarzenia losowego). 

 

WYKAZ NIEZB ĘDNYCH DOKUMENTÓW  

1. Zaświadczenie właściwego organu potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego w rodzinie ucznia. 
 

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU 

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: 

a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz 

ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, 
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu ustalonego zgodnie z pkt 1 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; zasiłku celowego; pomocy 
materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczeń w 
naturze oraz 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: 
a) 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 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 dochody przyjmuje się kwotę 
zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 

b) 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. 

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 pkt 2 a, 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 zawierającego informację o wysokości: 

a) przychodu, 
b) kosztów uzyskania przychodu, 
c) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, 
d) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w pkt 3, 
e) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, 
f) należnego podatku, 
g) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarcze., 

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 informacje 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 288 zł. 
7. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
8. W przypadku uzyskania dochodu jednorazowego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, kwotę tego dochodu rozlicza 

się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód została wypłacony. 
9. 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. 
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. 


