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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNANIA POMOCY MATERIALNEJ  

W FORMIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH  

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

1. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązuje nowy druk wniosku o przyznanie pomocy 

materialnej. Jeśli wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy dla więcej niż 

jednego ucznia wypełnia jeden wniosek dla wszystkich dzieci zamieszkujących w danej 

rodzinie. 

2. Druk wniosku o przyznanie pomocy materialnej nie wymaga potwierdzenia przez 

dyrektora szkoły/ placówki czy uczeń pobiera naukę w danej szkole/placówce. 

Wnioskodawca na etapie wnioskowania składa we wniosku oświadczenie dotyczące 

miejsca pobierania nauki przez dziecko.  

3. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać do dnia 16 września 2019 r.  

w siedzibie Wydziału Edukacji Departament Pracy Edukacji i Sportu UMŁ,  

ul. Krzemieniecka 2 b, p. 102, w godzinach pracy urzędu. 

4. W dniach od 26 sierpnia 2019 r. do 13 września 2019 r. Urzędnicy Wydziału będą 

pełnić dyżury w szkołach podstawowych, gdzie wnioskodawcy będą mogli złożyć 

wniosek lub uzyskać informacje dotyczące pomocy materialnej (poniżej szczegółowy 

wykaz szkół wraz z podaniem terminu, w którym w danej placówce pełnią dyżur 

urzędnicy). 

Dyżury pracowników Wydziału Edukacji, w wymienionych niżej szkołach: 

SP 111 ul. Jaracza 44/46 - dn. 26.08; 3.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 70 ul. Rewolucji 1905 r. 22 – dn. 27.08; 3.09; godz. 9.30 – 16.00 

SP 26 ul. Pogonowskiego 74 – dn. 28.08; 4.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 36 ul. Więckowskiego 35– dn. 29.08; 4.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 46 ul. Żwirki 11/13 – dn.30.08; 5.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 160 ul. A. Struga 24 a – dn. 5.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 173 ul. Sienkiewicza 46 – dn. 6.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 170 dn. Miedziana 1/3 - dn. 6.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 14 dn. Wigury 8/10 – dn. 9.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 23 Gdańska 16 – dn.9.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 45 Bojowników Getta 3 – dn.10.09; godz. 9.30 – 16.00 

SP 5 Łęczycka 23 – dn. 10.09; godz. 9.30 – 16.00 

SP 10 Przybyszewskiego 15/21 - dn. 11.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 4 Piłsudskiego 101– dn.11.09; godz. 8.30 – 15.00 
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SP 175 Pomorska 27– dn.12.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 153 ul. Obrońców Westerplatte 28 – dn. 12.09; godz. 8.30 – 15.00 

SP 29 ul. Przędzalniana 70 – dn. 13.09; godz. 8.30 – 15.00 

5. Szczegółowe informacje dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie 

pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi znajda 

się po 15 sierpnia 2019 r. na stronach UMŁ:  

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

 

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE 

POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA 

UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI 

Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu UMŁ przypomina, że prawo  

do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta 

Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki): 

 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych 

- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku 

życia; 

 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno  

- wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

 uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską 

(małoletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu 

wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie 

władzy rodzicielskiej. Małoletni uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę  

w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  

i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się 

o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których 

zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni. 

Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego: 

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.  

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/
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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 zł.    

Tryb wnioskowania o przyznanie stypendium szkolnego: 

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. 

Możliwe jest także wszczęcie postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej  

z urzędu. 

Termin ubiegania się o stypendium szkolne  

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 16 września 2019 r.,  

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia  

15 października 2019 r. 

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.  

Miejsce złożenia wniosku 

 Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę 

w placówkach publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych, nieprowadzonych przez Miasto Łódź lub ich rodzice bądź opiekunowie 

prawni składają wnioski w terminie od 1 września 2019 r. do 16 września 2019 r. 

bezpośrednio w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw 

Społecznych,   94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, p. 102  I piętro lub w okresie od 

26 sierpnia 2019 r. do 13 września 2019 r. – zgodnie z załączonym harmonogramem – 

w wybranych szkołach na terenie Miasta. 

 Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie 

dokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, 

niezbędne załączniki do wniosku. 

Okres, na który przyznaje się stypendium szkolne  

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 
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społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku 

szkolnym.  

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE 

POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW 

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI 

Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu UMŁ przypomina, że prawo  

do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta 

Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki): 

 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych 

- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku 

życia; 

 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno  

- wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

 uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską 

(małoletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu 

wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie 

władzy rodzicielskiej. Małoletni uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę  

w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  

i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się 

o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których 

zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego: 

Zasiłek szkolny może być przyznany każdemu uczniowi zamieszkującemu na terenie Miasta 

Łódź, przejściowo znajdującemu się 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 
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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.  

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny  

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku 

szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności: 

 śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, 

 klęska żywiołowa, 

 ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia 

zwiększonych nakładów finansowych, 

 pożar, włamanie lub zalanie mieszkania, 

 inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ  

na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny. 

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe 

miało wpływ na proces edukacyjny ucznia.  

Tryb wnioskowania  

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą 

złożyć: 

 rodzice, 

 opiekunowie prawni uczniów, 

 pełnoletni uczniowie, 

 dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków. 

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania 

zasiłku szkolnego z urzędu.  

Miejsce złożenia wniosku  

Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego składają wnioski w siedzibie  Wydziału 

Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych,   94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b,  

p. 102  I p. 

 


