
 

 

WNIOSEK 
O  PRZYZNANIE  ZASIŁKU  SZKOLNEGO 

        KI -7A-108 F- 01 

Strona:1 
Stron:  3  

Wydanie: 7 
  

Imię i nazwisko ucznia/słuchacza: 
 

PESEL ucznia/słuchacza: 
 

Imię i nazwisko matki ucznia/słuchacza: 
 

Imię i nazwisko ojca ucznia/słuchacza: 
 

Adres zameldowania ucznia/słuchacza: 
 

Adres faktycznego zamieszkania ucznia/słuchacza: 
 

Adres zameldowania wnioskodawcy: 
 

Adres do korespondencji:  
 

Nr telefonu: 
 

Informacja o miejscu pobierania nauki 

Nazwa szkoły/kolegium  

W roku szkolnym 2018/2019 jest uczniem klasy:   

Świadomy(a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

 Moja rodzina składa się z ......... osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; 

 Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi ................,........ zł,  

Słownie .................................................................................................. 

Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji uzasadniającej przyznanie zasiłku szkolnego: 

 

 

 

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej 
wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) w związku 
z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy.  
                                                                                                        

                                                                                                    ………………………………… 
                                                                                                                                     podpis wnioskodawcy* 

* – wypełnia rodzic lub prawny opiekun gdy uczeń jest niepełnoletni 
 

W przypadku przyznania zasiłku szkolnego proszę o: 

� Wypłatę środków finansowych w kasie Urzędu Miasta Siedlce 

� Przelanie środków finansowych na numer konta: 

                                
 

Opinia komisji pozytywna  Sprawdzono pod względem formalnym  

Opinia Komisji negatywna  Data oceny wniosku  

 

 .....................................................                       ........................................                    ..........................................    
    podpis przewodniczącego Komisji                                           podpis członka  Komisji                                        podpis członka  Komisji                             

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących 

prawach z tym związanych. 

Przyjmuję do wiadomości, że  

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku ze złożeniem przedmiotowego 

wniosku w Urzędzie Miasta Siedlce jest Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 

Siedlce. 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

iod@um.siedlce.pl lub telefonicznie +48 25 794 37 57. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie 

publicznym, o którym mowa w art. 90b w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w przedmiotowym wniosku jest art. 6 

ust. 1 lit. E RODO w związku z art. 90 b oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.). Przetwarzanie szczególnych kategorii danych 

osobowych (dotyczących zdrowia) dokonywane jest na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z 

wykonaniem wyżej wskazanego zadania realizowanego w interesie publicznym. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i 

przechowywane będą przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora danych. 

6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 

RODO 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie 

ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Na stronie internetowej http://www.siedlce.pl została zamieszczona pełna klauzula informacyjna 

dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Siedlce. 

 
 
 

……………………………………………………………. 
Data i podpis wnioskodawcy 

 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) zaświadczenia potwierdzające podnoszone we wniosku okoliczności uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego, 
2) zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki w danej szkole, 
3) oświadczenie wnioskodawcy o pobieraniu lub nie pobieraniu przez ucznia pomocy o charakterze socjalnym finansowanej ze środków 

publicznych. 
 

mailto:iod@um.siedlce.pl
http://www.siedlce.pl/


 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 90e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 
z późn. zm.) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego. Zgodnie z kompetencją określoną w art. 90f w/w ustawy Rada Miasta Siedlce dokonała uszczegółowienia 
okoliczności stanowiących podstawę przyznania okoliczności w Uchwale z dnia 29 sierpnia 2008 r. Nr XXXII/395/2008 z późn. zm. 
w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Miasta 
Siedlce.  
 
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miasta Siedlce zawartymi w § 9 pkt. 1 i 2: 
 

1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, będącej następstwem zdarzenia losowego, może być 
udzielone wsparcie w formie pieniężnej lub rzeczowej. 

 
2. Za zdarzenie losowe uważa się: 

– śmierć rodzica, 
– utrata miejsca zamieszkania będąca następstwem działania sił przyrody, pożaru lub innego zdarzenia losowego, 
– długotrwała choroba ucznia lub jego rodzica,  
– inne przyczyny uzasadniające objęcie pomocą ucznia w formie zasiłku szkolnego. 

 

 
Informacja na temat sposobu określania dochodu w rodzinie przypadającego na jedna osobę opracowana w oparciu o art. 8 ust. 3 – 13  ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)  

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym 
wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
1)   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2)   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
3)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 
1)   jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 
2)   zasiłku celowego; 
3)   pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 
4)   wartości świadczenia w naturze; 
5)   świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac 

społecznie użytecznych; 
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690); 
6)  dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851), 

oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 
998), 

8) (3)  świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 poz. 1272). 
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód 
przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku 
dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi 
do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej 
wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie 
prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
– za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, 
o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności 
gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach 
o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego 
informację o wysokości: 
1) przychodu; 
2) kosztów uzyskania przychodu; 
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6; 
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 
6) należnego podatku; 
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. 

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł (4) . 
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu 

jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 
12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, 

za który uzyskano ten dochód. 
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania 

decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1385112:part=a8u3p2:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1385112:part=a8u3p2:nr=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1385112:part=a8u4p3:nr=8&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1385112:part=a8u4p5:nr=3&full=1
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https://sip.lex.pl/#/dokument/17381682?unitId=art%288%28a%29%29ust%281%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17087802_art%288%29_4?pit=2016-07-13
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17087802_art%288%29_9?pit=2016-07-13
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17087802_art%288%29_5?pit=2016-07-13
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https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17087802_art%288%29_7?pit=2016-07-13
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