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WNIOSEK DO PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

DATA WPŁYWU  

DO URZĘDU MIASTA 
 

 

 

I.  Wnioskodawca  (w odpowiedniej kratce        wstawić znak X)    
                                             

     rodzic              opiekun prawny           pełnoletni uczeń           dyrektor szkoły 

 

Imię i nazwisko 
 

 

Numer PESEL            
 

 Adres zamieszkania 

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy   -    

miasto  

Telefon kontaktowy*  

 

II.  Uczeń 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Numer PESEL            

 Adres zamieszkania 

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy   -    

miasto Siemianowice Śląskie 

Nazwa szkoły 
 

 Adres szkoły 

ulica  

kod pocztowy   -    

  

Klasa  

Potwierdzenie uczęszczania 

do szkoły 
(potwierdzone podpisem i pieczątką szkoły) 

 

* Pole nieobowiązkowe 
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III. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego – zgodnie z art. 90n ust. 4 pkt 3 oraz  

ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1481 z późn.zm.) 
 

 

1. Osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (wnioskodawca wpisuje wszystkich członków rodziny 

zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym niezależnie od tego czy uzyskują dochody czy nie). 
 

Lp. 
Nazwisko i imię 

Pokrewieństwo do wnioskodawcy 
Status osoby np. pracujący, emeryt, bezrobotny, uczeń, itp 

1 
 

WNIOSKODAWCA 

2 
 

 

3 
 

 

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

 

 

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity  

Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
 

2. Dochody netto członków gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 
 

Wykazując dany dochód należy przedłożyć stosowne dokumenty, o których mowa poniżej. 
 

Zgodnie z art. 90n ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1481 z późn.zm.) „wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera 

w szczególności: dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie 

albo oświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5”, który stanowi: „w przypadku ubiegania się 

o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie 

albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

Na podstawie art. 90n ust. 5a w/w ustawy: „oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań”.   

 

 

ŹRÓDŁO DOCHODU (potwierdzone zaświadczeniem lub oświadczeniem, 

złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań)  - art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty 

 

KWOTA NETTO 

Wynagrodzenie za pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło (łącznie kwota) 
 

Renta inwalidzka lub emerytura 
 

Świadczenie przedemerytalne 
 

Renta rodzinna 
 

Zasiłek dla bezrobotnych 
 

Zasiłek rodzinny 
 

Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego 
 

Dodatek z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej 
 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
 

Dodatek z tytułu dojazdu dzieci poza miejsce zamieszkania 
 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
 

Zasiłek pielęgnacyjny 
 

Świadczenie pielęgnacyjne 
 

Alimenty 
 

Zaliczka alimentacyjna 
 

Dodatek mieszkaniowy 
 

Dochody z gospodarstwa rolnego 
 

Dochody z działalności gospodarczej (określone zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z 

poźn.zm.) 
 

 

Inne dochody: np. pomoc finansowa rodziny, prace dorywcze 
 

DOCHÓD RAZEM 
 

Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
 

Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie 
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3. Czy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym? 

 

Forma pomocy Kwota netto 

Stały zasiłek pomocy społecznej TAK NIE 
 

Okresowy zasiłek z pomocy społecznej TAK NIE 
 

Inne zasiłki z pomocy społecznej TAK NIE 
 

 

   

IV. Pożądana forma stypendium – zgodnie z art. 90d ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn.zm) 

 

Forma stypendium przy wybranej formie 

wstawić znak:  X 

 

1. 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach  

edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizo-

wane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach  

edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

 

2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup 

podręczników 
 

3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy 

kolegiów pracowników służb społecznych) 

 

 

V. Sytuacja społeczna w rodzinie – zgodnie z art. 90d ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn.zm.) 

 

W rodzinie ucznia występuje (wstawić znak X): 

 

Rodzina niepełna  Wielodzietność  

Bezrobocie  Alkoholizm  

Niepełnosprawność  Narkomania  

Ciężka lub długotrwała choroba  Brak umiejętności wykonywania 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

 

Zdarzenie losowe    

 

VI. Czy uczeń, którego wniosek dotyczy otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym  

ze środków publicznych zgodnie z art. 90d ust. 1, ust. 12 - 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1481 z późn.zm.) 

 

             TAK                                  NIE      (wstawić znak X) 

 

Nazwa instytucji, która przyznała stypendium 
 

Wysokość stypendium  

Okres, na który stypendium przyznano  
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VII. DOTYCZY RODZIN WIELODZIETNYCH - w przypadku rodziny wielodzietnej prosimy 

o wskazanie informacji, do którego z wniosków załączona została dokumentacja dotycząca dochodów rodziny podając 

imię i nazwisko dziecka oraz pełną nazwę szkoły. 
 

Imię i nazwisko ucznia, do wniosku którego 

została dołączona dokumentacja 

 

Nazwa szkoły ww. ucznia  

         

VIII. W przypadku przyznania stypendium w formie świadczenia pieniężnego (jeżeli organ 

przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt IV nie 

jest możliwe lub nie jest celowe) lub zwrotu poniesionych kosztów proszę o (wstawić znak X): 

a) dokonanie wpłaty na: 

 

        rachunek bankowy*                    kartę socjalną                          
 

którego/której jestem właścicielem. 

numer rachunku: 
 

                                

 

b) wypłatę gotówki w kasie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 
 

IX. Uzasadnienie złożenia wniosku po terminie (15 września) – zgodnie z art. 90n ust. 6 i ust. 7 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1481 z późn.zm.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Oświadczenia: 

 

Oświadczam, że: 
 

1. Wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, 

2. Zapoznałem/zapoznałam się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendium szkolnego, określonymi  

w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1481  

z późn.zm.) oraz uchwale Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 556/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 

ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie miasta Siemianowice Śląskie  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r., poz. 2186), 

3. Dochód na osobę w rodzinie ucznia obliczyłem/łam zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.), 

4. W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zobowiązuje się 

do niezwłocznego powiadomienia o tym Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. 

5. „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

6. Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające dane dotyczące dochodu i sytuacji osób pozostających 

we wspólnym gospodarstwie domowym w liczbie …............................ (proszę wpisać liczbę załączników dołączonych 

do wniosku). 

 

Siemianowice Śląskie, dnia...................................... 
 

 

.......................................................................… 

( czytelny podpis wnioskodawcy ) 
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* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych dziecka zawartych   

we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w sprawach związanych z prowadzeniem postępowania 

administracyjnego do złożonego wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. 

 

 

         

 

       …........................................................ 

         data i podpis 
 

Na podstawie art. 7 ust. 3 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) ma Pan/Pani 

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

Wypełnia pracownik Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 
 

Wstępne sprawdzenie wniosku pod względem formalnym przez  

wyznaczonego pracownika: (niepotrzebne skreślić) 

Zachowanie terminu złożenia wniosku 
TAK NIE 

Potwierdzenie dochodów zaświadczeniami lub oświadczeniem o ich wysokości 
TAK NIE 

Zaznaczenie formy świadczenia pomocy materialnej                                                                                
TAK NIE 

Zgodność załączników dołączonych do wniosku 
TAK NIE 

Podpis wnioskodawcy ubiegającego się o stypendium szkolne 
TAK NIE 

Potwierdzenie uczęszczania do szkoły 
TAK NIE 

 

Siemianowice Śląskie, dnia...................................                                                    
 

 

 

.......................................................................... 

( pieczątka i podpis osoby sprawdzającej wniosek) 
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Załącznik do wniosku do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  

o przyznanie stypendium szkolnego w roku 2019/2020 

 

 

Siemianowice Śląskie,………………………. 

 

………………………………. 

imię i nazwisko wyrażającego zgodę 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku do Prezydenta Miasta Sie-

mianowice Śląskie o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020  

w zakresie: 

 

 

Numeru PESEL w celu właściwej identyfikacji wnioskodawcy oraz ucznia* 

 

 

 Numeru telefonu w celu usprawnienia kontaktu z wnioskodawcą* 

 

*- właściwe zaznaczyć. 

 

…….………………………… 

data i podpis 
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INFORMACJE NA TEMAT STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

 

Dochód na osobę w rodzinie ucznia netto oblicza się zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z póżn.zm.) 

 

– nie może przekraczać 528 zł netto. 

 

Wnioskodawcy we wniosku wypełniają wszystkie pozycje za wyjątkiem wstępnego sprawdzenia wniosku 

pod względem formalnym przez wyznaczonego pracownika Wydziału Edukacji, znajdującego się 

na 6 stronie wniosku. 

Należy obowiązkowo wybrać formę stypendium (pkt IV). 

      Wniosek powinien być kompletnie wypełniony i podpisany. 

    Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski niekompletne, będą wzywani do uzupełnienia braków 

w dokumentacji. 

  

 

 
 Podstawa prawna: 
 1) art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.): 

 1.  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 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, z zastrzeżeniem ust. 12. 

 2.  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. 

 

3.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy 

kolegiów pracowników służb społecznych. 

 

4.  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa  

w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania. 

 

5.  Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, 

że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2,a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także  

w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, 

udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe. 

 

6.  Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

 

7.  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być 

większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1507 z późn.zm.) 

 

8.  Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, 

o której mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3. 

 

9.  Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z póź. Zm. 

 

10.  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, 

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy 

w danym roku szkolnym. 

 



 9

 

 

 

11.  Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż 

miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 

dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

12.  Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13. 

 

13.  Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium 

szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza 

dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 
2) art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) 
 

1.  W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. 
2.  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia; 

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,o którym mowa w art. 90b ust. 

3 pkt 2. 

 

3.  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu. 

 

4.  Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności: 

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców; 

2) miejsce zamieszkania ucznia; 

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości 

dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5; 

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna. 

 

5.  W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie 

o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

 

5a.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

6.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, 

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

 

7.  W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony 

po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6. 

 3) art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 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; 
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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 2018r. Poz. 2134 z późn.zm), 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 i 1076); 

8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1111 i 924). 

 

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 308 zł . 

 

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 
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Formularz informacyjny 

 
 

Zgodnie z art. 13 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), zwanym dalej 

RODO 

 informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych Pana/Pani i dziecka jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą  

w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10. 

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie  

przy ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82. 

 Dane osobowe Pana/Pani i dziecka przetwarzane będą: 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w celu wykonywania zadań zrealizowanych w interesie publicznym  

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz ustawy z dnia 7 września  

1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

 Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane 

będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. 

 Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Pana/Pani i dziecka dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa 

stanowią inaczej. 

 Posiada Pan/Pani prawo żądania: 

- dostępu do treści swoich danych, 

- ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 Decyzje związane z przetwarzaniem danych Pana/Pani i dziecka nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą profilowane. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i wydania w tej sprawie właściwej decyzji 

administracyjnej. 

 Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 5 lat. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2 w Warszawie, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza 

przepisy 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). 
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