
INFORMACJE O ZASADACH UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM. 

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. 

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze 

socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Świadczeniami pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym są: 

• stypendium szkolne 

• zasiłek szkolny 

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów znajdziecie Państwo na stronie:  

https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/ 

 

Procedura udzielania stypendium szkolnego 

Kryterium dochodowe 

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca 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. 

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

stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.)   

wynosząca 528,00 zł netto, a od 1 stycznia 2022 r. 600,00 zł netto.  

Tryb wnioskowania 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium 

mogą złożyć: 

• rodzice, 

• opiekunowie prawni uczniów, 

• pełnoletni uczniowie, 

• dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków. 

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania 

stypendium szkolnego z urzędu. 

Termin ubiegania się o stypendium szkolne 

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

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

upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i 

wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie 

musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. 
W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez 

jego winy. 

https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/


Miejsce złożenia wniosku 

• Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego składają wnioski, 
w wyżej wymienionych terminach, w siedzibie  Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, 

Edukacji i Kultury,  94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, za pośrednictwem poczty, 

elektronicznie (Platforma e-PUAP). 

• Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie 

dokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, 

niezbędne załączniki do wniosku. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

Formy udzielania zasiłku szkolnego 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie: 

• świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub 

• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

Wysokość zasiłku szkolnego 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 

pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do 

ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5 x 124 zł = 620 zł). Wysokość zasiłku 

szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia 

losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie. 

Częstotliwość przyznawania zasiłku szkolnego 

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 

stypendium szkolnego. 

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny 

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin 

ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego 

przyznanie. 

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają: 

pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i 

Pomocy Materialnej dla Uczniów, 

94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102; 

telefon: 

• 42 272-65-65 

• 42 272-65-66 

• 42 272-65-67 

email: pomocmaterialna@uml.lodz.pl 

 

Joanna Streit -Wlaźlak pedagog szkolny 
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