
 

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE 

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w przypadku uczniów w terminie 
od 1 lipca do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie od 1 lipca 
do 15 października. 

 
KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

 
Stypendium szkolne przysługuje: 

 Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicz-

nych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nau-

czycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowni-

ków służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 24 roku życia. 

 Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzie-

ciom i młodzieży (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim 

uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) realizację obowiązku 

szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauczania. 

 Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzie-

ciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawno-

ściami realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku 

nauki. 

 Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych 

dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku na-

uki. 

 Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kole-

giów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 24 roku życia. 

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 długo-
trwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna 
lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 
FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO

 
 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą doty-

czące, w szczególności: 

 zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyj-

nych; 

 zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia 

uczniów wymaganego przez szkołę; 

 opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów, lub innych imprezach organizowanych 

przez szkołę. 

 opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.  

 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: 

 zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego, 

 zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne, 

 zakup pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych; 

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 

społecznych; 

 świadczenie pieniężne, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium, w formach o których mowa powyżej, nie jest 

możliwe lub nie jest celowe. 

INFORMACJE KONTAKTOWE 

 

Druki wniosków o przyznanie stypen-

dium szkolnego, zasiłku szkolnego 

oraz stypendium Marszałka Woje-

wództwa Wielkopolskiego można 

otrzymać            w Poznańskim Cen-

trum Świadczeń,  

 

- ul. Małachowskiego 10 

 

 lub pobrać ze strony internetowej 

www.pcs-poznan.pl. 

 

 

 

www.pcs-poznan.pl 

www.bip.city.poznan.pl 

 

 

 

 

 

http://www.pcs-poznan.pl/


 
KRYTERIUM DOCHODOWE

 
Za dochód uważa się: sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty 

dochodu z miesiąca złożenia wniosku po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz pod odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Dochód z gospodarstwa rolnego: przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód w wysokości 250 zł, a od 1 paździer-

nika 2015 r. w wysokości 288 zł. 

Do dochodu nie wlicza się: 

Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium i zasiłku) oraz motywacyjnym (stypendium za 

wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, Prezesa Rady Ministrów, Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego), jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (np. specjalny zasiłek celowy), wartości 

świadczeń w naturze (np. żywność przyznawana przez ośrodki pomocy społecznej, wartość produktów rolnych otrzymanych za wy-

dzierżawienie gospodarstwa rolnego, wartość produktów spożywczych otrzymywanych od rodziny), świadczeń na rzecz osób bez-

robotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha, zasiłków celo-

wych. 

 
WYSOKOŚĆ STYPENDIUM W POZNANIU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 
W Poznaniu w roku szkolnym 2016/2017 stypendium będzie wypłacane w dwóch wysokościach: 

 W wysokości 100 zł miesięcznie w przypadku występowania tylko trudnej sytuacji materialnej ucznia uwarunkowanej dochodem 

rodziny uprawniającym do przyznania pomocy.  

 W wysokości 120 zł miesięcznie w przypadku występowania łącznie trudnej sytuacji materialnej rodzinie ucznia oraz bezrobocia, 

niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wy-

chowawczych, alkoholizmu, narkomani, a także w przypadku rodziny niepełnej lub dotkniętej zdarzeniem losowym.  

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie 

dokumentów potwierdzających wydatki. 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: 

 faktur VAT, 

 imiennych rachunków, 

 imiennych biletów miesięcznych, 

 paragonów (niezbędne dodatkowe oświadczenie potwierdzające dokonanie zakupu na ucznia wymienionego we wniosku o sty-

pendium) 

 dowodów wpłaty, 

 wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na 

podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.  

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać: 

 nazwę wystawcy, 

 datę wystawienia/sprzedaży, 

 imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), 

 pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji  

 podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu  

Istnieje możliwość zakupu używanych podręczników, komputera, sprzętu sportowego lub instrumentów muzycznych. 

W sytuacji kupna artykułów używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można 

udokumentować umową kupna – sprzedaży. 

ZASIŁEK SZKOLNY 

 
KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK SZKOLNY 

 
Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

 pożar mieszkania ucznia 

 kradzież w mieszkaniu ucznia 

 zalanie  

Po analizie wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego Prezydent Miasta Poznania może podjąć decyzję o przyznaniu zasiłku w razie 
zaistnienia innych zdarzeń losowych niż wymienione. 

 
WYSOKOŚC ZASIŁKU SZKOLNEGO W POZNANIU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 
W Poznaniu kwota zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 500 zł.  
 

WYPRAWKA SZKOLNA 

 
KOMU PRZYSŁUGUJE WYPRAWKA SZKOLNA 



 
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 
edukacyjnych określa warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do 
kształcenia specjalnego, lub do kształcenia w zawodach dla uczniów: 

 słabowidzących, 
 niesłyszących, 
 słabosłyszących, 
 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
 niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 
W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje: 

 uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas III-VI ogól-
nokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcą-
cych szkół baletowych, lub liceów plastycznych, 

 uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III 
i VI szkół podstawowych, III gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych (przysługuje uczniom klas I-III szkół podstawowych jedynie 
w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji). 

W zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego, 
zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł do 770 zł. 
W 2016 r. program nie obejmuje uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz I-III ogólnokształcących 
szkół muzycznych I stopnia w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. Tych uczniów obowiązują 
odrębne zasady zaopatrzenia w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej 
– podręczniki te są bezpłatne.  
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do: 

 klasy I-III szkoły podstawowej, 
 klasy VI szkoły podstawowej, 
 klasy III gimnazjum 

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. 
Zakup materiałów edukacyjnych nie obejmuje uczniów z ww. upośledzeniami uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy 
I – III szkoły podstawowej, w przypadku, kiedy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ( NASZ ELE-
MENTARZ, NASZA SZKOŁA). 
Materiały edukacyjne – to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający 
postać papierową lub elektroniczną (art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty). Materiałami edukacyjnymi 
są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz 
opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej 
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM DOFINANSOWANIE DOTYCZY ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW (NIE ĆWICZEŃ) DO KSZTAŁCE-
NIA OGÓLNEGO, ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALNEGO. WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO 
UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA, (CZEGO BRAK np. POD-
RĘCZNIKOM DO NAUKI RELIGII/ETYKI). ZATEM DOFINANSOWANIU NIE PODLEGAJĄ KOSZTY ZAKUPU ĆWICZEŃ ORAZ 
PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII ORAZ ETYKI. 
 
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 
2016/2017 w terminie do dnia 30 września 2016 r.

 
KRYTERIUM DOCHODOWE 

 
Pomoc na zakup podręczników w roku 2016 nie jest uzależniona od dochodów. 

 
ROZLICZANIE ZAKUPU 

 
Dyrektor szkoły po przedstawieniu dowodu zakupu, zwraca koszty kupna podręczników do wysokości wartości pomocy określonej w 
rozporządzeniu. 
Dowodem zakupu jest: 

 Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny 
dom dziecka; 

 Rachunek, paragon; 
 Oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczen iu 

wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2016 r. -,, Wyprawka szkolna’’. 



W przypadku zbiorowego zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu 
zawierającego następujące informacje: 

 imię i nazwisko ucznia; 
 klasa do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017; 
 adres szkoły; 
 wykaz zakupionych podręczników; 
 kwota zakupu; 
 data zakupu; 
 czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE JEŻELI ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ZOSTAŁ ZREFUNDOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI W RAMACH 
PROGRAMU ,,WYPRAWKA SZKOLNA’’ NIE MA PODSTAWY DO REFUNDACJI TYCH SAMYCH KOSZTÓW W RAMACH NP. 
WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB INNYCH PROGRAMÓW. 
 

 
WYSOKOŚC WYPRAWKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Dla uczniów korzystających z materiałów edukacyjnych: 
1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-

ność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I - III szkół podsta-
wowych, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Do kwoty 
175 zł 

Dla uczniów niekorzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego: 
1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-

ność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas VI szkół podstawo-
wych lub klas III gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego 

3. uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych 

Do kwoty 
225 zł 

Dla uczniów korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego: 
1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-

ność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas VI szkół podstawo-
wych lub klas III gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego 

UWAGA: W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych kwota nie może być wyższa niż 192, 50 zł 

Do kwoty 
770 zł 

Dla uczniów niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego: 
1. słabowidzących, 
2. niesłyszących, 
3. słabosłyszących, 
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-

ność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas VI szkół podstawowych, klasy VI ogólnokształcących 
szkół muzycznych I stopnia lub klas III ogólnokształcących szkół baletowych, którzy nie korzystają z pod-
ręczników do kształcenia specjalnego. 

Do kwoty 
325 zł 

Dla uczniów korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; 
1. niesłyszących 
2. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
3. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-

ność wymieniona wyżej uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, klas VI ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia lub klas III ogólnokształcących szkół baletowych 

UWAGA: W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych kwota nie może być wyższa niż 308 zł 

Do kwoty 
350 zł 

Dla uczniów niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego: 
1. słabowidzących, 
2. niesłyszących, słabosłyszących, 
3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
6. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-

ność wymieniona wyżej uczęszczających do klas III gimnazjów, klas III ogólnokształcących szkół muzycz-
nych II stopnia, klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub klas VI ogólnokształcących szkół bale-
towych 

Do kwoty 
350 zł 

Dla uczniów korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego: 
1. niesłyszących, 
2. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

Do kwoty 
607 zł 



3. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-
ność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas III gimnazjów, klasy III ogólnokształcących szkół mu-
zycznych II stopnia, klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub klas VI ogólnokształcących szkół 
baletowych. 

UWAGA: W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych kwota nie może być wyższa niż 303,50zł 

Dla uczniów uczęszczających do szkół zawodowych: 
1. słabowidzących, 
2. niesłyszących, słabosłyszących, 
3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
6. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-

ność wymieniona wyżej 

Do kwoty 
390 zł 

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 
1. słabowidzących, 
2. niesłyszących, słabosłyszących, 
3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
6. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-

ność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceów ogólnokształcących, techników, klas IV-VI ogólno-
kształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas VII-IX 
ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych 

 

 

 
KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
 Uczniom szkół ponadgimnazjalnych wymienionych w art. 9 pkt. 1 ust. 3 o systemie oświaty  

 trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje za-

wodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od 

klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

 trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego,  

 czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zda-

niu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu eg-

zaminu maturalnego,  

 szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwia-

jącą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje  

w danym zawodzie,  

 trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego przysposobienie do pracy. 

 Słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli; 

 Słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych; 

 Studentom I i II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych. 

Pod warunkiem, że:     

 są zameldowani na stałe na terenie województwa wielkopolskiego; 

 w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia; 

 uczą się w trybie dziennym; 

 w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych średnia ocen za poprzedni rok nauki powinna wynosić, co najmniej 4,21; 

 w przypadku słuchaczy lub studentów średnia ocen za poprzedni rok nauki równa powinna wynosić, co najmniej 4,01. 

Przy obliczaniu średniej:  

 Uczniów i studentów pierwszego roku I stopnia – nie wliczamy zachowania oraz tzw. dodatkowych zajęć edukacyjnych (pozo-

stałe w tym religia i etyka wliczamy) 

 Studentów/słuchaczy – wliczamy przedmioty zakończone oceną  

 Studentów II stopnia – podstawą są oceny uzyskane z poprzedniego roku studiów I stopnia. 

 
KRYTERIUM DOCHODOWE

 
DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE MOŻE WYNOSIĆ WIĘCEJ NIŻ 650 ZŁ NETTO LUB 740 ZŁ NETTO, JEŻELI DZIECKO 

JEST WYCHOWYWANE PRZEZ SAMOTNEGO RODZICA. Wnioski z dochodami wyższymi niż 650 zł lub 740 zł w przypadku 

samotnie wychowujących rodziców nie będą rozpatrywane. 

 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 



 Wnioski o stypendium z pełną dokumentacją, dla osób zameldowanych w Poznaniu, można pobrać i składać w  Poznańskim 

Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10 w godzinach urzędowania. 

 Wnioski dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należy składać do dnia 25 września 2016 r. 

 Wnioski dla słuchaczy i studentów należy składać do dnia 20 października 2016 r.  

Stypendium wypłacane jest przez Departament Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 

ustalanej corocznie, na konto bankowe wskazane przez stypendystę (może to być rachunek rodzica, opiekuna). 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 

 
Szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie www.pcs-poznan.pl.  


