
Podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania i rozliczania 

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 
 

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności 

kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. 

Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w 

różnych typach szkół, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w 

ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Pomoc materialna 

dla uczniów, w obecnym jej kształcie, została uregulowana w ustawie o systemie oświaty 

nowelizacją z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1481, 1818 i 2197 z dnia 8.08.2019 r.). 

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o 

stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł netto i jest ona ustalana na zasadach 

określonych w art.8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej. 

Miesięczna kwota stypendium wynosi 99,20 zł; 124,00 zł; lub 161,20 zł i uzależniona jest od 

wysokości uzyskiwanego dochodu. 

 

Dochód na członka rodziny Procentowy podział kwoty 

stypendium/ kwota na miesiąc 

I dochód do 40% kwoty kryterium dochodowego 
tj. 0,00 zł – 211,20 zł 

130% 

161,20 zł 

II powyżej 40% do 80% kwoty kryterium dochodowego 
tj. 211,20 – 422,40 

100% 

124,00 zł 

III powyżej 80% do 100% kwoty kryterium dochodowego 
tj. 422,40 – 528,00 zł 

80% 

99,20 zł 

 

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLENEGO 

1. Podręczniki szkolne, lektury 

• podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia; 

• słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne  

i astronomiczne oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym; 

2. Artykuły szkolne 

• tornister (plecak szkolny), piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, 

klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma 

klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, 

kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół, itp.; 

3. Pomoce dydaktyczne 

• pokrycie kosztu abonamentu internetowego, płyty CD, papier do drukarki, tusz do drukarki, 



edukacyjne programy komputerowe; 

• przybory i materiały do nauki zawodu; 

• instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry na instrumencie; 

4. Opłaty szkolne 

• koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających 

zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania; 

• koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o 

charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru; 

• składki klasowe przeznaczane na realizacje zajęć edukacyjnych; 

5. Odzież i obuwie szkolne 

• obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego, obuwie zmienne wymagane przez 

szkołę; 

• strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka, spodenki, leginsy, getry, 

spodnie sportowe, bluza lub cały dres, strój kąpielowy, klapki, czepek na basen jeżeli uczeń 

w ramach zajęć szkolnych chodzi na basen); 

• mundurek szkolny; 

• strój galowy wymagany przez szkołę (biała bluzka/koszula, spódnica/spodnie); 

• ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową); 

• strój nie stanowiący pomocy dydaktycznych, ale mający wpływ na realizację procesu 

edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia; 

6. Zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą 

• koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, nauki gry na instrumencie, nauki 

tańca, koszty uczestnictwa w szkółkach sportowych, inne związane z rozwijaniem 

zainteresowań ucznia; 

• zakup pomocy do realizacji zajęć wykraczających poza szkołę tj. sprzęt sportowy związany 

z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu np. piłki, rękawice piłkarskie, kimono, oraz do 

innych dziedzin niż sportowe: baletki, strój harcerski, sztalugi i przybory do malarstwa, 

instrumenty muzyczne i ich elementy itp.- z zaświadczeniem o uczęszczaniu ucznia na te 

zajęcia; 

7. Inne 

• okulary korekcyjne 

• koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 

kolegiów) 

• koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (dotyczy uczniów szkół 



ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów) 

Co do zasady pomoc materialna ma charakter pomocy przedmiotowej, winna być 

udzielana w postaci refundacji poniesionych wydatków o charakterze edukacyjnym. Oznacza to 

zatem, że pomoc w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego może być udzielana w 

celu całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów. 

 

REFUNDACJI KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZNIA NA CELE EDUKACYJNE 

DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE PONIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW:  

 

• imiennych faktur VAT, 

• imiennych rachunków, 

• imiennych dowodów wpłat KP w przypadku opłaty czesnego za szkołę, 

• imiennych biletów miesięcznych,  

 

Na przedkładanym rachunku powinna widnieć:  

 

• data wystawienia/sprzedaży, 

• nazwa sprzedającego, 

• imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy, 

• numer dokumentu, 

• pełna nazwa przedmiotu, który ma podlegać refundacji, 

• pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku.  

 

 

Powyższe dokumenty muszą być wystawione na pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia 

niepełnoletniego na rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto na fakturze musi zostać podana pełna 

nazwa przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. 

miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.  

Jeżeli zakupiony towar nie posiada tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na rachunku, lub z 

treści rachunku nie wynika jaki towar został zakupiony, to Wnioskodawca jest zobowiązany do 

złożenia potwierdzonego przez sprzedawcę opisu zakupionego przedmiotu. Opis ten może być 

sporządzony na odwrocie rachunku i winien być opieczętowany i podpisany przez sprzedawcę.  

 

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:  

 

• Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających 

refundacji – od miesiąca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny do miesiąca czerwca 

danego roku szkolnego 

• Internet oraz bilety autobusowe – od września do czerwca roku szkolnego, na który zostało 

przyznane stypendium  

 

 

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. 

można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł 

uczeń potwierdzonego przez wychowawcę lub pisemnego zaświadczenia wystawionego przez 

szkołę – sekretariat z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia. 

 

Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników, komputera lub instrumentów muzycznych. W 

sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 

poniesiony wydatek można udokumentować umową sprzedaży. Refundacja w tej formie dotyczy 

wyżej wymienionych artykułów w kwotach nieprzekraczających 60% wartości nowo zakupionych 

artykułów.  



 

Ważne: Przy dokonywaniu zakupu asortymentu podlegającego refundacji w ramach 

przyznanego stypendium szkolnego należy pamiętać, aby artykuły te nie należały do grupy 

towarów tzw. „luksusowych”, gdyż zbyt wysokie koszty zakupu nie mogą zostać rozliczone w 

ramach przyznanego stypendium szkolnego, albowiem pomoc materialna udzielana w tej 

formie ma charakter socjalny.  

 

Należy pamiętać, że koszty abonamentu internetowego, które zostaną zrefundowane w ramach 

stypendium szkolnego nie mogą zostać odliczone w rozliczeniu rocznym PIT. 


