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Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie  

w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
 

 

 

 WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym:   

stypendium szkolnego 

na rok szkolny 20……./20…….. 

      
 

 

        

Część I 
 

I. Wnioskodawca (właściwe zaznaczyć): 

□ rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń 

□ dyrektor szkoły/kolegium pracowników służb społecznych/ośrodka rewalidacyjno - 
wychowawczego 

 

II. Dane osobowe wnioskodawcy:  

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………......................................... 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Dane osobowe ucznia: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………........................................ 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko matki: …………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ojca: …………………………………………………………………………....................................... 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Klasa: ………………………………………………………………………………………….............................................. 
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IV. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej: 
                (należy wybrać formę zaznaczając znakiem X) 

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym również 

wyrównawczych; wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania 

oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w 

dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, 

informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite 

lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, na basen, 

uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych;  

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze 

edukacyjnym, w tym szczególności zakupu:  
a) podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych publikacji o 

charakterze edukacyjnym oraz multimedialnych programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu 

dydaktycznego, tablic matematycznych, map, atlasów geograficznych, globusów itp., 

b) komputera, części do komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania 

komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, 

myszka, klawiatura, tusz/toner, płyt CD i DVD, pendrive, papier do drukarki,  

c) biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko, 

d) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, materiałów plastycznych i innych przyborów szkolnych, 

e) odzieży sportowej z limitem na dany rok szkolny (dres sportowy – szt. 2, bluza sportowa – szt. 2, spodnie sportowe – 

szt. 2, spodenki gimnastyczne – szt. 2, koszulki sportowe – szt. 4, legginsy – szt. 2, odzież termiczna – szt. 1), butów 

sportowych na zajęcia wychowania fizycznego – szt. 2, wyposażenie na basen: klapki – szt. 1, czepek – szt. 1, strój 

kąpielowy – szt. 1  oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę, 

f) innych materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

g) innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym. 

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

zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych oraz wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – 

wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, a w szczególności: 
a) kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, 

b) wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie 

c) transportu środkami komunikacji zbiorowej na podstawie imiennego biletu miesięcznego. 

 

V. Uzasadnienie złożenia wniosku: 

Trudna sytuacja materialna wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 

 

W rodzinie występuje (zaznaczyć właściwe): 

□ bezrobocie 

□ niepełnosprawność 

□ ciężka lub długotrwała choroba 

□ wielodzietność 

□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

□ alkoholizm lub narkomania 

□ rodzina niepełna 

□ zdarzenie losowe (podać jakie?) …………………………………………………………………….. 
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VI. W przypadku przyznania świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym, wyrażam zgodę na wypłatę przekazanego świadczenia przelewem na 

rachunek bankowy.       

 

Nazwa banku, oddział: 

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

Numer rachunku bankowego:  

                          

 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………………… 

 

VII. Czy uczeń otrzymuje  inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych? 

□ TAK (należy podać nazwę instytucji, która przyznała stypendium, jego miesięczną wysokość oraz okres, na 

który zostało przyznane) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

□ NIE 

 

 

VIII. Dane dotyczące gospodarstwa domowego: 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób (rodziną są osoby spokrewnione 
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące): 

 

 
L.p. 

 
Nazwisko i imię 

Miejsce pracy lub nauki Stopień pokrewieństwa z 
wnioskodawcą 

1.   WNIOSKODAWCA 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    
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IX. Informacja o wysokości dochodów w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został 
złożony 
 

L.p. RODZAJ DOCHODU WYSOKOŚĆ 

DOCHODU 

1. Wynagrodzenie netto ze stosunku pracy  

2. Zasiłek chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny  

3. Świadczenie rehabilitacyjne  

4. Emerytura, renta, renta rodzinna, świadczenie przedemerytalne  

5. Zasiłek dla bezrobotnych  

6. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami  

7. Świadczenie rodzicielskie  

8. Zasiłek pielęgnacyjny  

9. Świadczenie pielęgnacyjne  

10. Specjalny zasiłek opiekuńczy  

11. Zasiłek dla opiekuna  

12. Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

13. Dodatek mieszkaniowy  

14. Dodatek energetyczny  

15. Zasiłki z pomocy społecznej (stałe i okresowe)  

16. Dochody z działalności gospodarczej  

17. Umowy o dzieło lub zlecenie  

18. Prace dorywcze  

19. Pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych  

20. Dochody z gospodarstwa rolnego (ilość ha przeliczeniowych x kwota 

dochodu z 1 ha przeliczeniowego pomniejszona o 1/3 kwoty kwartalnej 

składki KRUS) 

 

21. Jednorazowy dochód uzyskany w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku (patrz pouczenie pkt. 14) 

 

22. Jednorazowy dochód należny za dany okres (patrz pouczenie pkt. 15)  

23. Inne dochody: ……………………………………...….  

Łączny dochód netto rodziny  

Alimenty świadczone na rzecz innych osób  

Łączny dochód netto rodziny (pomniejszony o kwotę alimentów 

świadczonych na rzecz innych osób)  

 

Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie  
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Część II 
 
Oświadczenie: 

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą. Jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), który brzmi: „Kto, składając zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8.” 

Zobowiązuję się – zgodnie z art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 

r., poz. 1327 ze zm.) niezwłocznie poinformować organ przyznający stypendium o wszelkich zmianach 

okoliczności oraz o ustaniu przyczyn, będących podstawą przyznania na mój wniosek stypendium 

szkolnego. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych 

z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 
 
 

Bralin, dnia ……………………………..                               ………………………………………….. 
                                                                                                                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Część III 
 
Do wniosku należy dołączyć: 

• dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w 

przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony: 

- z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenie, 

- z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie, 

- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego - odcinek renty/emerytury/świadczenia 

przedemerytalnego oraz aktualna decyzja przyznająca świadczenie, 

- z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie, 

- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów, 

• dokumenty potwierdzające dochody z prowadzenia działalności gospodarczej: 

- opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku poprzednim, zawierające 

informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a 

kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza, odliczonych od 

dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku oraz odliczonych od podatku składek 

na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 

−  opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o 

formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek ZUS 

•  zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha 

przeliczeniowych lub aktualny nakaz podatkowy oraz potwierdzenie opłacania składek KRUS za III 

kwartał danego roku,  

•  w przypadku osób korzystających ze świadczeń z innej gminy (np.  zasiłek rodzinny, zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenia alimentacyjne) – zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości tych 

świadczeń,  

• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść 

ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych 

oświadczenie lub dowody wpłaty, 

• dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, 

zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy).  

 

Uwaga ! W toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie 

może wymagać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 
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Część IV 
Pouczenie 

1. Pomoc materialna przysługuje: 
▪ uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o 

uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb 
społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku 
życia, 

▪ wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do 
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów przypadających na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w 

rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm 

lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

3. Stypendium przysługuje uczniom mieszkającym na terenie Gminy Bralin.  
4. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

5. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o 
pomocy społecznej. 

6. 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 i  koszty uzyskania 

przychodu; 
▪ 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. 
7. 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; 
▪ świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, 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, 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, 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, w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i 
uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz w 
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych; 

▪ dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 
▪ świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
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▪ świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 
Karcie Polaka; 

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

▪ nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z 
dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. 

▪ pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 
2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472); 

▪ środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy 
publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego; 

▪ zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4,619 i 762). 

8. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 
▪ 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; 

▪ 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. 

9. 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 art. 8 ust. 5 pkt 1 
ustawy o pomocy społecznej, 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. 

10. 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 art. 8 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej; 
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. 

11. 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. 

12. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny określony w ustawie o 
pomocy społecznej. 
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13. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł 
sumuje się. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Oświadczenia, o dochodach składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Powinny zawierać klauzulę „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”. 

18. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku 
szkolnego, a w przypadku: 
▪ uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w 

pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, 
▪ słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku 

szkolnego. 
19. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, 

o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego 
(art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty). 

20. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty). 

21. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie 
oświaty). 

22. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może 
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze 
socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w 
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) 

• Uchwała Nr XXXVII/214/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Bralin. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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), 
zwane dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie informuje, że: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie jest 

Kierownik GOPS w Bralinie, ul. 3 Maja 9, 63-640 Bralin 
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie możliwy jest za 

pośrednictwem adresu e-mail: informatyk@gops.bralin.pl lub operatora pocztowego na adres: Inspektor 
Ochrony Danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie, ul. 3 Maja 9, 63-640 Bralin 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie może przetwarzać dane osobowe Klientów GOPS w Bralinie, 
zwanych dalej Klientami, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego 
prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu 
o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im 
przetwarzania danych osobowych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa. 
7. Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie mają prawo żądać od Administratora: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 
- sprostowania swoich danych osobowych, 
- usunięcia swoich danych osobowych 
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że realizacja tych praw nie 

jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. 
 
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO 
– Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bralinie narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

9. Podanie przez klienta danych osobowych jest: 
- warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Bralinie i wynika z przepisów 

prawa, 
- dobrowolne, jednak niezbędne da załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Bralinie. 

10. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu 
przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, 
której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną. 
 
 

...................................................................             ...................................................................  
           miejscowość i data                         czytelny podpis wnioskodawcy  

 
 


