
………………………………………………………    Termin składania wniosku: od 1 do 15 września br. 

(imię i nazwisko rodzica, wnioskodawcy lub pełnoletniego ucznia) 
        (do 15 października br.  
        dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych)                                                                    

 

 

.................................................................................       Nr. ew……………… 
 (adres  zamieszkania) 

                                                                                                              Wójt 

  Nr telefonu kont. ………………………                                                                                Gminy  Kochanowice 

 

Wniosek 

o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Składam wniosek o przyznanie  w roku szkolnym   2020/2021      stypendium szkolnego      /      zasiłku  szkolnego 

 

dla ucznia  ................................................................................................................. ............................................... 
                                                                  ( nazwisko i imię ucznia i stopień pokrewieństwa  – PESEL) 
zamieszkałego    w ............................................................................... ........................................................................ 
                                                                                        ( adres zamieszkania) 
uczącego się w .............................................................................................................................................................  
                                                                                  (klasa, szkoła i adres szkoły) 
Pożądaną formą stypendium  jest: 

1. całkowite/ 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, 

Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacone ze stypendium.....................................................................................  
                                                                                                                      ( rodzaj zajęć) 

prowadzone przez ....................................................................................................................... .......................... 

                                                                              ( nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 

2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,  

3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 

(dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych) 

Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z występującej w rodzinie :  
o – bezrobocia, 

o – niepełnosprawności,      

o – ciężka lub długotrwała choroba, 
o – wielodzietności, 

o – brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

o – narkomanii, 
o – alkoholizmu, 

o – niepełnej rodziny,  

lub wystąpiło zdarzenie losowe: 

..................................................................................................................................................... 
                   ( opisać okoliczności powodujące trudną sytuacje materialną rodziny ) 

Oświadczenia wnioskodawcy 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i: 
Oświadczam, że niżej wymienione osoby prowadzą wspólne gospodarstwo domowe: 

Lp. Imię i nazwisko  

wnioskodawcy  

i członków rodziny 

Data 

urodzenia 

Miejsce 

pracy/nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 
Źródło dochodu * Miesięczna 

wysokość dochodu  

netto w zł 

1.     Wnioskodawca 

-……………… 

  

2.  

 

      

3.  

 

      

4.  

 

      

5.  

 

      

6.  

 

      

       7. 

 

      

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego  

 

* - dochód z tytułu zatrudnienia, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów 

przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendia socjalne, naukowe zasiłek rodzinny, inne… 



 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie wynosi ………………………………. złotych 

( łączny dochód netto podzielony przez liczbę osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) 

 

słownie .........................................................................................................................................................złotych. 

 

                                                                                          

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

                                                                                                           (data i podpis składającego  oświadczenie) 
 

Oświadczenia wnioskodawcy 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i : 

 

1. Oświadczam, że otrzymuję/ nie otrzymuję stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. ( jakie? 

…………………………………………………………………w wysokości ………………………………………….. zł) 

2. Oświadczam , że zostałem poinformowany o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy Kochanowice  

o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, a także o tym, że należności z tytułu 

stypendium szkolnego niesłusznie pobranego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

3. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Uprzedzony i świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej  

z art. 233 oraz art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020r. poz. 1444) o składaniu 

fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

we wniosku. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem, 

wypłaty i obsługi pomocy materialnej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1781)  

5. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że w każdym stadium postępowania administracyjnego stosownie do treści 

art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. 

zm.) strona posiada uprawnienia do przeglądania akt, zapoznania się z projektem decyzji i wnoszenia zastrzeżeń,  

uwag do zgromadzonego materiału sprawy. 

 

Oświadczenie niniejsze zostało wnoszącemu odczytane. 

 

 

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

       (data)                                                                                                                          (podpis wnioskodawcy) 

 

Do wniosku załączam: 

1. zaświadczenia  z zakładów pracy lub oświadczenia o wysokości dochodów netto z m-ca poprzedzającego złożenie 

wniosku , odcinek z renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub zaświadczenie z G O P S  

lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

2. oświadczenie  wnioskodawcy o wysokości dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, 

3. zaświadczenie  o posiadaniu gospodarstwa rolnego  podanym w hektarach przeliczeniowych oraz opłacaniu KRUS 

4. zaświadczenia  potwierdzające naukę, bezrobocie lub inne okoliczności trudnej sytuacji materialnej, 

5. zaświadczenie ze szkoły (dot. uczniów uczących się w szkołach dla których gmina nie jest organem prowadzącym)  

Każde oświadczenie ma zawierać klauzulę ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia” 

OBJAŚNIENIA 

Wyciąg z ustaw z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1507 z późn. zm.) 

Art. 8.  [...] 
 
 

ust. 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. 

ust. 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, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych  

z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. 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 2019 r.  
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 rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 )  

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.153.0001482,USTAWA-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.040.0000319,USTAWA-z-dnia-20-marca-2015-r-o-dzialaczach-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osobach-represjonowanych-z-powodow.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.040.0000319,USTAWA-z-dnia-20-marca-2015-r-o-dzialaczach-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osobach-represjonowanych-z-powodow.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.069.0000690,USTAWA-z-dnia-20-marca-2015-r-o-dzialaczach-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osobach-represjonowanych-z-powodow.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.022.0000276,USTAWA-z-dnia-24-stycznia-1991-r-o-kombatantach-oraz-niektorych-osobach-bedacych-ofiarami-represji-wojennych-i-okresu.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2014.193.0001373,USTAWA-z-dnia-2-wrzesnia-1994-r-o-swiadczeniu-pienieznym-i-uprawnieniach-przyslugujacych-zolnierzom-zastepczej-sluzby-wojskowej-przymusowo-zatrudnianym-w-kopalniach-wegla-kamieniolomach-zakladach-rud.html


oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 5a ust. 2 ustawy 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; 

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. z 2018 r. poz. 2134, 

 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 2019 r. poz. 1111 i 924); 

8) 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 2019 r. 

poz. 1095); 
9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski 

(Dz. U. poz. 2529); 

10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1171). 

ust. 4a. W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o 

których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622). 

ust. 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. 
ust. 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. 
ust. 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. 

ust. 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. 

ust. 9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł [4]. 
ust. 10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 

ust. 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. 
ust. 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. 

ust. 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. 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.121.0001168,USTAWA-z-dnia-31-maja-1996-r-o-osobach-deportowanych-do-pracy-przymusowej-oraz-osadzonych-w-obozach-pracy-przez-III-Rzesze-i-Zwiazek-Socjalistycznych-Republik.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.242.0002407,USTAWA-z-dnia-11-lutego-2016-r-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.219.0002134,USTAWA-z-dnia-11-lutego-2016-r-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.100.0000998,USTAWA-z-dnia-9-czerwca-2011-r-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.115.0001111,USTAWA-z-dnia-9-czerwca-2011-r-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.115.0001111,USTAWA-z-dnia-9-czerwca-2011-r-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.125.0001272,USTAWA-z-dnia-7-wrzesnia-2007-r-o-Karcie-Polaka.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.121.0001171,USTAWA-z-dnia-8-sierpnia-1996-r-o-Radzie-Ministrow.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.121.0001171,USTAWA-z-dnia-8-sierpnia-1996-r-o-Radzie-Ministrow.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.007.0000043,USTAWA-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym-od-niektorych-przychodow-osiaganych-przez-osoby-fizyczne.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.007.0000043,USTAWA-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym-od-niektorych-przychodow-osiaganych-przez-osoby-fizyczne.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.007.0000043,USTAWA-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym-od-niektorych-przychodow-osiaganych-przez-osoby-fizyczne.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.155.0001507,USTAWA-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej.html#_edn4


 

 



…………………………… .….   

Imię i nazwisko wnioskodawcy        

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI  DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU 

UZYSKANEGO W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM SKŁADANIE WNIOSKU   

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam,  

 

że w miesiącu ………………….. roku kalendarzowego  ………………..  uzyskałam/em dochód w wysokości: 

 

 ................................................. …………………………zł   …………………………………gr   z tytułu: 

 

1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego .................................................................................. .... zł 

 

 

tj. (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych.................................….…          x 308,00 zł  

– …………………………………………………………………składka ubezpieczeniowa KRUS) 

2. zasiłku rodzinnego ……………………………………………………………………….. 

3. alimenty. ............................................................................................. …............................... 

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

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

 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Uprzedzony i świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej  

z art. 233 oraz art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020r. poz. 1444)  

o składaniu fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych w oświadczeniu. 

 

 

 

 

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

 (miejscowość, data)                                             (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

Uwaga: 

Dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego od  01.10.2018r.  – 308,00 złotych 



POUCZENIE 

Oświadczenie obejmuje następujące inne dochody, niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów  
o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111): 

 

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

 i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 

kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 
– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej 
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 

lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin,  renty 

wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 
1939–1945, otrzymywane z zagranicy, 

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych 
instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów 

zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym 

również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania 
środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza 
granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej  

na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), 

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych 
poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji 

pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, 

celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił 
wielonarodowych, 

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej 

Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 
– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone  

o składki na ubezpieczenia społeczne, 

– alimenty na rzecz dzieci, 
– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane  

z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich  
w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), 

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej 
w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 
– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–

2006, 

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: 

podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 
– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 

 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), 
– świadczenie rodzicielskie, 

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej, 
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym  

od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.160.0001320,USTAWA-Kodeks-pracy.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.108.0001040,USTAWA-Kodeks-pracy.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.012.0000085,USTAWA-Prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.151.0001468,USTAWA-o-sporcie.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.221.0002215,USTAWA-z-dnia-26-stycznia-1982-r-Karta-Nauczyciela.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.221.0002215,USTAWA-z-dnia-26-stycznia-1982-r-Karta-Nauczyciela.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.161.0001327,USTAWA-o-systemie-oswiaty.html#ap_90.c
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.153.0001481,USTAWA-o-systemie-oswiaty.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.012.0000085,USTAWA-Prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.040.0000319,USTAWA-z-dnia-20-marca-2015-r-o-dzialaczach-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osobach-represjonowanych-z-powodow.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.040.0000319,USTAWA-z-dnia-20-marca-2015-r-o-dzialaczach-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osobach-represjonowanych-z-powodow.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.069.0000690,USTAWA-z-dnia-20-marca-2015-r-o-dzialaczach-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osobach-represjonowanych-z-powodow.html


                                                                                          Kochanowice, dnia ........................................... 
………………………………………………. 

( Imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

...................................................... 
        ( adres zamieszkania ) 

 

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

 
OŚWIADCZENIE 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Uprzedzony i świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej  

z art. 233 oraz art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020r. poz. 1444) 

o składaniu fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych w oświadczeniu. 

                                  

 

                                                                      

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

(podpis wnioskodawcy) 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   O   F O R M I E   W Y P Ł A T Y 

  

Proszę o wypłacenie przyznanego świadczenia socjalnego w n/w sposób:  

 

□ gotówką w  kasie Urzędu Gminy Kochanowice;  

 

□ przelewem na osobiste konto bankowe   

 

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

_  _        _  _  _  _        _  _  _  _       _  _  _  _        _  _   _  _        _  _  _  _         _  _  _  _  

 

□ przelewem na rachunek bankowy kontrahenta, zgodnie z moją dyspozycją pisemną;  
                         

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

(podpis wnioskodawcy)                                                        





                                                                                          Kochanowice, dnia .................................. 
 

 

………………………………………………. 

( Imię i nazwisko) 

 

...................................................... 
        ( adres zamieszkania ) 

 

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

 
OŚWIADCZENIE 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Uprzedzony i świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej  

z art. 233 oraz art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020r. poz. 1444) 

o składaniu fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych w oświadczeniu. 

                                  

 

                                                                      

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

                                                                                                            (podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA – stypendia i zasiłki szkolne 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 (dalej: RODO), 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kochanowicach, ul. Wolności 5, 

kod pocztowy 42-713 Kochanowice, e-mail: gmina@kochanowice.pl, tel. (+48 34) 35 33 100. 

 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e-mail:  aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl   

 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO  

w związku z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej, ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 14 czerwca  

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego w celu związanym z postępowaniem w sprawie przyznania bądź 

odmowy przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego/zasiłku 

szkolnego. 

 

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w Kochanowicach oraz mogą być bank 

obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne,  

sądy i inni odbiorcy (instytucje) legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych 

upoważnione z mocy prawa. 

 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań lub wypełniania obowiązków 

ciążących na Urzędzie Gminy w Kochanowicach wraz z ich archiwizacją. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

9. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo  

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 90n ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327). Jest Pan/Pani zobowiązana  

do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku  

o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.  

 

 

 

 

Data i podpis   ……………………………. 
 

 

 

 

mailto:aleksandra@eduodo.pl
mailto:iod@eduodo.pl


 


