
INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendia szkolne można pobierać od 16 sierpnia 

2021r. (tj. poniedziałek) w szkole, do której uczeń uczęszcza – dotyczy uczniów szkół 

położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz w Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkół w Piwnicznej-Zdroju ul. Rynek 20 bądź na stronie 

www.piwniczna.pl   

Wszystkie wnioski należy podbić w szkole, do której dany uczeń uczęszcza  

a w przypadku uczniów szkół średnich dodatkowo należy pobrać zaświadczenie,  

że jest uczniem tej szkoły. Uczniowie, który osiągnęli pełnoletniość sami wypełniają 

wnioski we własnym imieniu. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje rodzic  

dla pełnoletniego ucznia konieczne jest podpisanie przez pełnoletniego ucznia 

upoważnienia, które należy załączyć do wniosku (druk do pobrania wraz z wnioskiem). 

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wysokość dochodów z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku:  

1. uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o  dzieło 

– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka 

rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,  

2. pobierania emerytury lub renty – odcinek renty (emerytury) za miesiąc poprzedzający 

złożenie wniosku, bądź decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty,  

3. zaświadczenie/oświadczenie o pobieraniu świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy 

Społecznej – zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków, 

4. otrzymywania lub płacenia alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego 

(wyciągu bankowego itp.), 

5. otrzymywania dochodów z innych źródeł niż wymienione w pkt.1-4: 

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych  

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie  

z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie w 2020r., 

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych  

w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie  

z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym 

dochodzie netto, 

6. posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy na dany rok lub zaświadczenie/ 

oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa, 

7. zaświadczenie o otrzymanych stypendiach, 

8. wpisania do rejestru bezrobotnych – zaświadczenie/oświadczenie lub decyzja  

z Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych (z prawem lub bez 

prawa do zasiłku) i wysokości otrzymywanego zasiłku, w przypadku osób nie 

zarejestrowanych – oświadczenie każdej z tych osób na osobnym druku, 

9. wykonywania pracy dorywczej rodziców/pełnoletnich członków rodziny – oświadczenie  

o osiągniętych dochodach z pracy dorywczej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

(druk do pobrania wraz z wnioskiem). 

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi obecnie 

528,00zł miesięcznie na osobę w rodzinie. W przypadku uzgodnienia zweryfikowanych kwot 

kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń z pomocy społecznej ogłoszone zostaną  

w drodze obwieszczenia. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć  

w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój  

do 15 września 2021r. (środa) do godziny 15:00. 

 
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ 

O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH  

ORAZ KOMPLETOWANIE UDOKUMENTOWANYCH WYDATKÓW PONOSZONYCH 

NA CELE EDUKACYJNE POPRZEZ DOSTARCZENIE ORYGINALNYCH RACHUNKÓW, 

FAKTUR DO SKŁADANEGO WNIOSKU O STYPENDIUM. 

http://www.piwniczna.pl/

