
ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE NA ZLECENIE MIASTA KRAKOWA, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wniosek o przyznanie !wiadczenia mo"e z#o"y$:
• rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczaso-
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PESEL?

KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY
MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW?

%wiadczenie przys#uguje:
• obywatelom Ukrainy,
• nieposiadaj&cemu obywatelstwa ukrai'skiego 
ma#"onkowi obywatela Ukrainy, który nie jest 
obywatelem polskim, ani obywatelem innego 
ni" Polska pa'stwa cz#onkowskiego Unii Euro-
pejskiej,
• obywatelom Ukrainy posiadaj&cym Kart( Po-
laka lub cz#onkom najbli"szej rodziny obywate-
la Ukrainy posiadaj&cego Kart( Polaka,
b(d&cym jednocze!nie:
• uczniami szkó# publicznych, niepublicznych 
i niepublicznych szkó# artystycznych o upraw-
nieniach publicznych szkó# artystycznych oraz 
s#uchaczom kolegiów pracowników s#u"b spo-
#ecznych – do czasu uko'czenia kszta#cenia, 
nie d#u"ej jednak ni" do uko'czenia 24. roku 
"ycia;
• wychowankami publicznych i niepublicznych 
o!rodków rewalidacyjno wychowawczych – do 
czasu uko'czenia realizacji obowi&zku nauki,
o ile zostali wpisani do rejestru PESEL i w okre-
sie od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli legalnie 
na terytorium Polski z terytorium Ukrainy 
w zwi&zku z dzia#aniami wojennymi prowadzo-
nymi na terytorium tego pa'stwa i deklaruj& 
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zamiar pozostania w Polsce.
WA!NE! Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 
miesi(cy, licz&c od dnia 24 lutego 2022 r., czyli 
do dnia 24 sierpnia 2023 r. - dla obywateli Ukra-
iny, ich ma#"onków nieposiadaj&cych obywa-
telstwa ukrai'skiego, a tak"e cz#onków najbli"-
szej rodziny obywatela Ukrainy posiadaj&cego 
Kart( Polaka, którzy wjechali legalnie z Ukrainy 
do Polski po dniu 23 lutego 2022 r. w zwi&zku 
z dzia#aniami wojennymi i chc& pozosta$ w Pol-
sce. Wyjazd tych osób z Polski na okres powy"ej 
1 miesi&ca pozbawia ich uprawnienia do uzna-
nia ich pobytu na terytorium Polski za legalny 
i uprawnie' z tym zwi&zanych, chyba "e zosta#y 
skierowane do wykonywania pracy lub us#ug 
za granic& przez podmioty prowadz&ce dzia#al-
no!$ w Polsce.
WA!NE! Wniosek mog& z#o"y$ osoby nieposia-
daj&ce zezwolenia na pobyt sta#y, zezwolenia 
na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezy-
denta d#ugoterminowego Unii Europejskiej, 
statusu uchod)cy, ochrony uzupe#niaj&cej, zgo-
dy na pobyt tolerowany oraz które nie z#o"y#y 
wniosku o udzielenie ochrony mi(dzynarodo-
wej lub nie zadeklarowa#y zamiaru z#o"enia 
takiego wniosku.

KOMU PRZYS"UGUJE POMOC MATERIALNA?

Stypendium szkolne mo"e otrzyma$ ucze' znaj-
duj&cy si( w trudnej sytuacji materialnej, wyni-
kaj&cej z niskich dochodów na osob( w rodzinie, 
w szczególno!ci gdy w rodzinie tej wyst(puje: 
bezrobocie, niepe#nosprawno!$, ci("ka lub d#ugo-
trwa#a choroba, wielodzietno!$, brak umiej(tno!ci 
wype#niania funkcji opieku'czo-wychowawczych, 
alkoholizm lub narkomania, a tak"e gdy rodzina 
jest niepe#na lub wyst&pi#o zdarzenie losowe.
W celu uzyskania stypendium szkolnego przez 
ucznia konieczne jest #&czne wyst&pienie dwóch 
przes#anek: spe#nienia kryterium dochodowego 
oraz trudna sytuacja rodziny.
WA!NE! Miesi(czna wysoko!$ dochodu na osob( 
w rodzinie ucznia uprawniaj&ca do ubiegania si( 
o stypendium szkolne nie mo"e by$ wi(ksza ni" 
600 z#. Przy ustalaniu dochodu rodziny w przeli-
czeniu na osob( nie uwzgl(dnia si( cz#onka rodzi-
ny, który, zgodnie z o!wiadczeniem osoby ubiega-
j&cej si( o przyznanie stypendium szkolnego, nie 
przebywa na terytorium Polski.
Stypendium szkolne mo"e zosta$ udzielone w formie:
1) ca#kowitego lub cz(!ciowego pokrycia kosztów 
udzia#u w zaj(ciach edukacyjnych, w tym wyrów-
nawczych, wykraczaj&cych poza zaj(cia realizowa-
ne w szkole w ramach planu nauczania, a tak"e 
udzia#u w zaj(ciach edukacyjnych realizowanych 
poza szko#&,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, 
w tym w szczególno!ci zakupu podr(czników,
3) ca#kowitego lub cz(!ciowego pokrycia kosztów 
zwi&zanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania uczniom szkó# ponadpodstawowych
4) !wiadczenia pieni("nego, je"eli organ przyzna-
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j&cy stypendium uzna, "e udzielenie stypendium 
w innych formach nie jest mo"liwe lub nie jest 
celowe.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres 
nie krótszy ni" miesi&c i nie d#u"szy ni" 10 miesi(cy 
w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne mo"e by$ przyznane w kwocie 
od 99,20 z# do 248,00 z# miesi(cznie.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk#a-
da si( do dnia 15 wrze!nia danego roku szkolnego, 
a w przypadku uczniów i s#uchaczy szkó#, w których 
zaj(cia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynaj& 
si( w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 
dnia 15 lutego danego roku szkolnego.
WA!NE! W uzasadnionych przypadkach, dopusz-
cza si( z#o"enie wniosku o przyznanie stypendium 
szkolnego po up#ywie ustawowego terminu. 
Uczniowie b(d&cy obywatelami Ukrainy, którzy 
przybyli na terytorium Polski w trakcie trwania roku 
szkolnego 2021/2022 z uwagi na ucieczk( przed 
kon*iktem zbrojnym w ich kraju, a którzy nie by#y 
uczniami polskich szkó# w ustawowym terminie na 
sk#adanie wniosków o stypendia szkolne, mog& z#o-
"y$ wnioski po rozpocz(ciu nauki w szkole w Polsce.
WA!NE! Zdarzeniem losowym, jakie uzasadnia 
przyznanie uczniowi stypendium szkolnego nie-
w&tpliwie s& sytuacje faktyczne b(d&ce nast(p-
stwem ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na teryto-
rium Ukrainy, który nast&pi# dnia 24 lutego 2022 r. 
W wyniku tego zdarzenia wiele rodzin zosta#o zmu-
szonych do opuszczenia swoich domostw, które 
niejednokrotnie uleg#y zniszczeniu, a nast(pnie do 
ucieczki z w#asnej ojczyzny, celem znalezienia bez-
piecznego schronienia.

STYPENDIUM SZKOLNE

Do wype#nienia wniosku o przyznanie zasi#ku 
lub stypendium szkolnego potrzeba:
• polskiego numeru identy+kacji PESEL,
• dokumentu potwierdzaj&cego legalny wjazd 
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na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 
2022 r.
• wskazane jest posiadanie numeru rachunku 
bankowego w Polsce.

CO NALE!Y PRZYGOTOWA#?

Organem w#a!ciwym w sprawach udzielenia po-
mocy materialnej jest wójt, burmistrz, prezydent 
miasta w#a!ciwy ze wzgl(du na miejsce pobytu 
osoby uprawnionej do otrzymania zasi#ku lub 
stypendium szkolnego. Wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta mog& upowa"ni$ m.in. kierownika 
o!rodka pomocy spo#ecznej do obs#ugi spraw 
zwi&zanych z udzielaniem pomocy materialnej 
uczniom.
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WA!NE! Nie ma urz(dowego wzoru wniosku 
o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów b(-
d&cych obywatelami Ukrainy. Wzory wniosków 
stosowane w poszczególnych gminach mog& si( 
nieznacznie ró"ni$. Wniosek mo"na pobra$ ze strony 
internetowej lub otrzyma$ bezpo!rednio w urz(dzie 
gminy w#a!ciwej ze wzgl(du na miejsce pobytu oso-
by uprawnionej. Wniosek nale"y wype#ni$ czytelnie, 
wielkimi literami, w alfabecie #aci'skim.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB SK"ADA SI$ WNIOSEK
O UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ?

Uczniom b(d&cym obywatelami Ukrainy mog& zosta$ przyznane !wiadczenia pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne i zasi#ek szkolny.
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JAKIE FORMY POMOCY MATERIALNEJ
MOG% ZOSTA# UDZIELONE UCZNIOM?

Zasi#ek szkolny mo"e by$ przyznany uczniowi 
znajduj&cemu si( przej!ciowo w trudnej sytu-
acji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasi#ek szkolny mo"e by$ przyznany w formie 
!wiadczenia pieni("nego na pokrycie wydat-
ków zwi&zanych z procesem edukacyjnym lub 
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edu-
kacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezale"nie 
od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysoko!$ zasi#ku szkolnego nie mo"e przekro-
czy$ jednorazowo kwoty 620,00 z#.
WA!NE! O zasi#ek szkolny mo"na ubiega$ 
si( w terminie nie d#u"szym ni" dwa miesi&ce 
od wyst&pienia zdarzenia uzasadniaj&cego 
przyznanie tego zasi#ku. W sytuacji gdy wnio-
skodawca uchybi temu terminowi, prawo do 
ubiegania si( o przyznanie zasi#ku szkolnego 
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wygasa, niezale"nie od okoliczno!ci, jakie przy-
czyni#y si( do niedotrzymania terminu.
WA!NE! Zdarzeniem losowym, jakie uzasad-
nia przyznanie uczniowi zasi#ku szkolnego 
niew&tpliwie s& sytuacje faktyczne b(d&ce na-
st(pstwem ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na 
terytorium Ukrainy, który nast&pi# dnia 24 lute-
go 2022 r. W wyniku tego zdarzenia wiele rodzin 
zosta#o zmuszonych do opuszczenia swoich do-
mostw, które niejednokrotnie uleg#y zniszcze-
niu, a nast(pnie do ucieczki z w#asnej ojczyzny, 
celem znalezienia bezpiecznego schronienia.
WA!NE! Przyznanie zasi#ku szkolnego nie jest 
uzale"nione od spe#nienia kryterium docho-
dowego.

ZASI"EK SZKOLNY

Wniosek wymaga podania co najmniej na-
st(puj&cych informacji:
1) imi( i nazwisko obywatela Ukrainy i jego 
rodziców,
2) miejsce pobytu obywatela Ukrainy na te-
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rytorium Polski,
3) o!wiadczenie o sytuacji rodzinnej i do-
chodowej,
4) po"&dan& form( !wiadczenia pomocy 
materialnej inn& ni" forma pieni("na.

JAKIE INFORMACJE NALE!Y PODA# WE WNIOSKU
O UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ?

Wniosek o udzielenie pomocy materialnej jest 
wolny od op#at. Rozstrzygni(cie w sprawie 
uprawienia do zasi#ku lub stypendium szkolne-
go nast(puje w formie decyzji administracyj-
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nej w terminie 30 dni od dnia z#o"enia wniosku. 
W przypadku nieza#atwienia sprawy w terminie 
wnioskodawca zostanie pisemnie poinformo-
wany o nowym terminie wydania decyzji.

CZAS REALIZACJI I OP"ATY

Odmowa przyznania zasi#ku lub stypendium 
szkolnego nast(puje w drodze decyzji. Od 
decyzji przys#uguje odwo#anie do Samorz&-
dowego Kolegium Odwo#awczego (SKO), 
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w terminie 14 dni od dnia dor(czenia decyzji. 
Od decyzji SKO przys#uguje równie" skarga 
do wojewódzkiego s&du administracyjnego 
w terminie 30 dni od dnia dor(czenia decyzji.

CO W PRZYPADKU NEGATYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU
O UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ?

Pomoc materialna dla uczniów mo"e zosta$ 
przeznaczona przyk#adowo na zakup podr(czni-
ków, lektur, encyklopedii i s#owników, przyborów 
szkolnych, tornistra, pomocy dydaktycznych, 
sprz(tu do nauki lub odzie"y i obuwia.
WA!NE! Mo"e okaza$ si( konieczne gromadze-
nie rachunków i faktur wystawionych na rodzica, 
opiekuna, kuratora, opiekuna tymczasowego lub 
pe#noletniego ucznia.

NA CO MO!NA WYDA# ZASI"EK LUB STYPENDIUM 
SZKOLNE?

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ
DLA UCZNIÓW B"D#CYCH OBYWATELAMI UKRAINY

W ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w zwi$zku z kon%iktem zbrojnym na terytorium tego pa&stwa, uczniom b'd$cym obywatelami 
Ukrainy mog$ zosta( przyznane )wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne i zasi*ek szkolny.

wy lub pe#noletni ucze',
• dyrektor szko#y.


