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Opis sprawy 

1. Stypendium szkolne 
Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy 
Miasta Elbląg (bez względu na miejsce pobierania nauki), tj.:   

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia  

24 roku życia, 
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do 
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

 
Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską (nieletniego) należy 
rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza 

rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej (postanowienie NSA z dnia 17-03-
2009 r., sygn. akt I OW. 122/08). W związku z powyższym uczniowie spoza terenu Gminy Miasta Elbląg 
pobierający naukę w elbląskich szkołach uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice  lub opiekunowie prawni. 
  

2. Kryterium dochodowe 

Podstawową przesłanką do otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna,  
wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 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. 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 

szkolne nie może być wyższa niż kwota 456 zł netto, a od 1 października 2015 r. nie wyższa niż kwota 514 
zł netto  i jest ona ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. 

Wykaz niezbędnych 
dokumentów i 
formularzy do 
wypełnienia 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym jest przyznawane na podstawie  wniosku złożonego: 
        1. w szkole, do której uczęszcza uczeń, jeżeli szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Elbląg; 

        2. w  Urzędzie Miejskim w  Elblągu,  jeżeli   uczeń  pobiera  naukę w  szkole  położonej  poza terenem 
Miasta Elbląg lub w  innych szkołach, dla  których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym. 
 

Niezbędne dokumenty  -  Wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego  (KU-157/DEiS/Z1): 
1. I wariant (wniosek + komplet zaświadczeń o dochodach): 

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć z kompletem zaświadczeń potwierdzających dochód każdego 

z członków rodziny uzyskany w miesiącu sierpniu danego roku (w przypadku słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 
wysokość dochodu z miesiąca września danego roku). 

2. II wariant (wniosek zawierający oświadczenie o dochodach):  
Wniosek o stypendium szkolne można złożyć bez dołączania zaświadczeń o dochodach rodziny 
wnioskodawcy. W takim przypadku wnioskodawca musi podpisać oświadczenie zawierające klauzulę: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o dochodach członków 
rodziny", które znajduje się we wniosku. 

Sposób wypełnienia 
dokumentów  

Wnioski można pobrać: 

        1. z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia; 
        2. w szkole, do której uczęszcza uczeń, jeżeli szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Elbląg;  
        3. w  Urzędzie Miejskim w  Elblągu (p. 318),  jeżeli   uczeń  pobiera  naukę w  szkole  położonej  poza 

terenem Miasta Elbląg lub w  innych szkołach, dla  których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem 
prowadzącym. 
 
Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wysokość dochodu netto oraz dochodu na jednego członka 

gospodarstwa domowego  winna zostać wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

Wymagane opłaty, 
forma i miejsce ich 
wnoszenia 

Nie dotyczy. 
 

http://um-elblag.samorzady.pl/zalacznik/id/42531
http://www.eped.pl/


Terminy składania 
dokumentów 

Termin składania dokumentów: 

- do 15 września danego roku szkolnego – dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach  
  szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, 
- do 15 października – dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 

  i kolegiów pracowników służb społecznych. 

Miejsce składania 
dokumentów 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym jest przyznawane na podstawie  wniosku złożonego:  
        1. w szkole, do której uczęszcza uczeń, jeżeli szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Elbląg;  

        2. w  Urzędzie Miejskim w  Elblągu,  jeżeli   uczeń  pobiera  naukę w  szkole  położonej  poza terenem 
            Miasta Elbląg lub w  innych szkołach, dla  których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem  
            prowadzącym.   

 
Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1,  
Biuro Podawcze,   

czynne : w poniedziałki, środy i czwartki  w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 7.30-16.30, w piątki 
w godz. 7:30 - 14:30, stanowisko nr  3 (parter); 
lub  

przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Elblągu, Departament Edukacji i Sportu, ul. Łączności 1, 82-300 
Elbląg. 
Informację w danej sprawie uzyskają Państwo pod nr tel. 55 239 33 92 lub w pokoju 318 (II piętro), 

faks: 55 239 31 91,  
e-mail: deis@umelblag.pl 

Sposób i termin 
załatwienia 

 
Wydanie decyzji administracyjnej   

 

Tryb odwoławczy 

 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta 

Elbląga w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. 
 

Informacje dodatkowe 
 
Nie dotyczy.  

 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2016 r.,  poz. 1943  ze zmianami), 
Rozdział 8a: Pomoc materialna dla uczniów oraz uchwała nr XXX/698/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 
16 września 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie Gminy Miasta  Elbląg   (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2010 r. Nr 164, poz. 2102 
ze zmianami), 
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców  

(Dz. U. Nr 106, poz. 622 ze zmianami); dotyczy oświadczenia o wysokości dochodów oraz oświadczenia  
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z  2016 r., poz. 930 ze zmianami) 
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