
Załącznik do Zarządzenia nr 28/2014 z dnia 04.08.2014 r.
Wójta Gminy Wierzbinek

Dane wnioskodawcy ...............................................
(miejscowość, data)

(rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy,  nauczyciel, 
pracownik socjalny):

............................................................................................. 
                                           (nazwisko i imię)

............................................................................................. 
                        (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy, miasto)                                                     Do Dyrektora szkoły

............................................................................................. .............................................
                    (adres do korespondencji: inny niż podany powyżej) (nazwa szkoły)

............................................................................................. .............................................
                               (telefon: stacjonarny, komórkowy)                                                                                                  (adres szkoły)

WNIOSEK 
o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” 

Zgodnie z §4 ust. 2 Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 3) 29 lipca 2014 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 

z 2014 poz. 1024)  składam wniosek o przyznanie na rok szkolny 2014/2015 pomocy dla  dziecka/dzieci:

Lp. Nazwisko i imię dziecka Klasa

1. Informacje uzasadniające ubieganie się o przyznanie pomocy
a) Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego przysługuje uczniom 

słabowidzącym,  niesłyszącym,  słabosłyszącym,  z  upośledzeniem  umysłowym  w stopniu   lekkim,  z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w 
tym  z  afazją,  z  autyzmem,  w  tym  z  zespołem  Aspergera,  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w 
przypadku  gdy  jedną  z  niepełnosprawności  wymieniona  wyżej  posiadającym  orzeczenie  o  potrzebie 
kształcenia  specjalnego,  o którym mowa w art.  71b ust.  3  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty realizującym w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla 
dzieci  i  młodzieży  lub  w  ogólnokształcących  szkołach  muzycznych  I  i  II  stopnia,  ogólnokształcących 
szkołach  sztuk  pięknych,  baletowych  lub  liceach  plastycznych  oraz  uczniów  z upośledzeniem 
umiarkowanym  lub  znacznym.  W  tym  przypadku  do  wniosku  załącza  się  tylko  ksero  orzeczenia  
o potrzebie  kształcenia  specjalnego  wskazując  ilość  załączników  -  ..….....szt.,  bez  konieczności 
podawania informacji o dochodach.

b) Ze względu na kryterium dochodowe (539,00 zł netto)
oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

(dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami)



Lp. Imię i nazwisko członka 
rodziny

Data 
urodzenia

Miejsce 
pracy/nauki

Stopień 
pokrewieństwa

Wysokość 
dochodu

w zł.

Łączny dochód całego gospodarstwa

Średni  miesięczny  dochód  netto  na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego  (zgodnie  
z załączonymi dokumentami) wynosi ......................................... zł. 
(słownie .................................................................................................................................................. zł.)

c) w uzasadnionych przypadkach po przekroczeniu kryterium dochodowego (539,00 zł netto)
Wniosek uzasadniam trudną sytuacją w rodzinie, spowodowaną występowaniem niżej 
wymienionych przyczyn: 

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

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

....................................................................................................................................................................
(podać przyczyny, które uzasadniają ubieganie się o przyznanie pomocy np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,  

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub  

wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i  
sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej – zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej)

2. Oświadczenie
Proszę o przekazanie środków finansowych za zakup podręczników na rachunek bankowy (nazwa 

banku):.....................................................................................................................

numer ......................................................................................................................................................
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 

Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie tajemnicy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.)

..................................., dnia ..................... ................................................................
         podpis  wnioskodawcy



Informacja do wniosku

Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze 
zmianami)

Czym jest dochód rodziny?
Dochód rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w 
roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez 
członków rodziny w roku 2012 a w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego 
przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczenia zamiast zaświadczenia o 
dochodach.

Kto tworzy rodzinę ?
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych: „Rodzinę tworzą małżonkowie, rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni dzieci oraz 
pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie 
pielęgnacyjne”

Czyje dochody brane są po uwagę?
Przy obliczaniu jego wysokości uwzględnia się dochód:
małżonków,
rodziców dzieci,
opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które 
ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 
niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.
Do członków rodziny nie zalicza się:
dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Jakie dochody są sumowane?
 Dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: 
przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
deklarowany w oświadczeniu dochód działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszone o należny zryczałtowany podatek 
dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: alimenty 
otrzymywane na dzieci.
Do dochodu ustalonego nie wlicza się: świadczeń rodzinnych otrzymywanych na dziecko.

Dokumentowanie dochodu:
zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów za rok 2012 a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia 
może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów,
w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego 
wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczenia zamiast 
zaświadczenia o dochodach.


