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PRZYZNANIE STYPENDIUM /ZASIŁKU SZKOLNEGO 

Wersja 4 

Kategoria spraw Edukacja 

Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Agata Chorągwicka – Dyrektor ZEAS  
II Piętro, pok. Nr 51 
tel: 18 3310009,wew. 148 
tel: 183310388 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
Biuro Obsługi Klienta – Parter 
II Piętro, pok. Nr 51 
Tel: 183310009 wew. 148 
tel: 183310388 
e-mail: zeas@mszana.pl 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30 

Wymagane 
dokumenty 

Ø wniosek o  przyznanie pomocy materialnej, 
Do wniosku należy dołączyć: 
Ø Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku, np. zaświadczenie od pracodawcy, 
 
1.W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach 
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych 
- zaświadczenie o dochodzie lub oświadczenie, 
 
2.W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach 
określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz 
oświadczenie i uzyskanym dochodzie netto, 
 
3.W przypadku korzystania z GOPS zaświadczenie lub oświadczenie 
potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i 
okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 
 
4.Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych 
dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 
 
5.Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, 
odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej 
przed mediatorem, 
 
6.Aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które 
ukończyły 18 rok życia, 
 
7.Zaświadczenie potwierdzające fakt figurowania bądź niefigurowania 
w rejestrach PUP oraz o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku, 
 
8.Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia; 
 
9.Oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne. 

Informacje o opłatach Brak 
Obowiązujące terminy 30 dni od daty upływu terminu składania wniosków. 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem organu który wydał 
decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

mailto:zeas@mszana.pl


Sporządził/a; Marta Wcisło, Podinspektor ds. obsługi klienta 
Zatwierdził/a: Agata Chorągwicka, Dyrektor ZEAS 
 
 
 
 
 

 

Dodatkowe informacje Wniosek składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku 
szkolnego. 
Każdy wniosek o przyznanie stypendium musi zaopiniować dyrektor 
szkoły. 
Stypendium nie przysługuje studentom uczelni wyższych oraz 
wychowankom realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne. 
Osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest: rodzic lub pełnoletni 
uczeń. 
W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić 
oryginał do wglądu. 
Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach 
mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym 
zestawieniem. 

Podstawa prawna/ 
procedury 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 


