
Informacje o pomocy materialnej i stypendiach w roku szkolnym 2022/2023  

– na dzień 29.08.2022r.   

1. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników 2020-2022 - o wsparcie mogą ubiegać się następujący uczniowie: 

- klas I-III niepełnosprawni: słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący,  

z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, 

upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością sprzężoną (w tym jedną w/w) – 

posiadającym ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Kserokopię niniejszego 

orzeczenia należy dołączyć do wniosku. Wniosek może złożyć pełnoletni uczeń, rodzic, lub 

prawny opiekun. Uczniowie zakwalifikowani otrzymają wsparcie w wysokości 445zł, które 

można przeznaczyć wyłącznie na podręczniki szkolne (uwaga: atlasy, słowniki, ćwiczenia nie 

są uznawane za podręczniki). Rozliczenie odbywa się po otrzymaniu przez szkołę 

finansowania, na podstawie faktury imiennej na ucznia lub rodzica, paragonu lub 

oświadczenia z rozliczeniem szczegółowym. 

Wnioski należy pobierać i składać bezzwłocznie w gabinecie pedagoga szkolnego. 

Termin składania wniosków do 2 września 2022 godz. 12.00. 

Więcej na temat Programu Wyprawka Szkolna 2019 na stronie MEN – Finanse na edukację:  

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych  

1a. DOBRY START (300+) - Przypominamy, że obowiązuje program Dobry Start 300 zł dla 

każdego ucznia (rodzice składają wnioski we własnym zakresie) – więcej informacji:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start oraz https://empatia.mpips.gov.pl/  

 

2. Stypendium szkolne (socjalne) - 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, gdy rodzina jest niepełna. 

  

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

o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł. 

  

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, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób. 

Wnioski można pobrać w wersji papierowej w MOPS ul. Długa 13, parter budynku 

przy portierni lub ze strony internetowej 

http://www.mops.zgora.pl/PL/926/483/Pomoc_materialna_dla_uczniow_2022_2023/k/   

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w terminie do 15 września 2021 r. – na parterze 

skrzynka podawcza MOPS. Wniosek można złożyć także w trakcie roku szkolnego w 

przypadku wystąpienia trudnej sytuacji materialnej w rodzinie (w terminie nie dłuższym, niż 

dwa miesiące od jej wystąpienia). 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
https://empatia.mpips.gov.pl/
http://www.mops.zgora.pl/PL/926/483/Pomoc_materialna_dla_uczniow_2022_2023/k/


Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub 

oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz 

zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia. Osoby do kontaktu: Anita Banaś, tel. 

68 411 50 08. 

 

3. Zasiłek szkolny - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. zgon rodzica).  

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o 

charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 

stypendium szkolnego. 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł. 

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o 

posiadaniu statusu ucznia. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek 

udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego. 

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
 

Wnioski można pobrać w wersji papierowej w MOPS ul. Długa 13, parter budynku przy 

portierni lub ze strony internetowej www.mops.zgora.pl („Aktualności” lub „Komu 

pomagamy” – „Pomoc materialna dla uczniów”). 

 
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, na parterze – skrzynka podawcza MOPS 

Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 – p. Anita Banaś, 

68 411 50 08. 

4. Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego 

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów wybitnie zdolnych, posiadających 

osiągnięcia na  szczeblu min. wojewódzkim i nie zawiera kryterium dochodowego. 

Wnioskodawcami mogą być szkoły ponadpodstawowe i artystyczne oraz stowarzyszenia 

działające w środowisku oświaty i kultury, a każdy z wnioskodawców może złożyć 

najwyżej 5 wniosków o przyznanie stypendium. W związku z powyższym Szkolna Komisja 

Stypendialna wyłoni 5 najlepszych wniosków złożonych przez kandydatów. Osoby, które 

należą do stowarzyszeń (np. naukowych, artystycznych) mogą składać wnioski poprzez te 

organizacje, omijając szkolną procedurę konkursową, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na 

otrzymanie stypendium. Termin składania wniosków w urzędzie upływa 30 września, 

jednakże w związku z procedurą konkursową oraz potrzebą opiniowania przez Radę 

Pedagogiczną - prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do pedagoga szkolnego 

bezzwłocznie, a najpóźniej do dnia 23 września 2022 – zapraszam uczniów lub rodziców 

osobiście w celu przekazania szczegółów. Wnioski należy wypełniać elektronicznie i 

przesłać je na adres mailowy pedagoga szkolnego. Do wniosku należy przygotować 

odpowiednie załączniki – kserokopie dyplomów, zaświadczeń, itp. oraz dostarczyć je do 

gabinetu pedagoga szkolnego. 

Więcej informacji oraz wniosek na stronie urzędu (www.lubuskie.pl – zakładka dla 

mieszkańca Stypendia Marszałka): 

https://www.lubuskie.pl/cms/294/dokumenty_do_pobrania__stypendia_naukowe_tworcze_i_

artystyczne_m  

http://www.mops.zgora.pl/
http://www.lubuskie.pl/
https://www.lubuskie.pl/cms/294/dokumenty_do_pobrania__stypendia_naukowe_tworcze_i_artystyczne_m
https://www.lubuskie.pl/cms/294/dokumenty_do_pobrania__stypendia_naukowe_tworcze_i_artystyczne_m


5. Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego „Lubuskie Talenty” – stypendium 

przeznaczone jest dla osób, które nie pobierają innego stypendium. Wnioskodawcami o to 

stypendium są rodzice lub pełnoletni uczniowie (nie szkoła). Uwaga: termin składania 

wniosków w urzędzie będzie podany ok. połowy września, a nabór rozpocznie się 

prawdopodobnie w październiku. Prosimy zatem o śledzenie aktualności na stronie 

urzędu. Do wniosku należy dołączyć Indywidualny Plan Rozwoju ucznia podpisany przez 

opiekuna w szkole oraz kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

Pozyskanie opiekuna leży po stronie ucznia – nauczyciele podejmują się tej pracy 

dobrowolnie. Osoby zainteresowane tym programem powinny bezzwłocznie zapoznać się z 

regulaminem oraz informacjami na stronie urzędu: www.lubuskie.pl – zakładka dla 

mieszkańca - Stypendia Marszałka: 

https://lubuskie.pl/cms/105/lubuskie_talenty__program_stypendialny_info  

6. Nagroda Prezydenta Miasta Zielona Góra za osiągnięcia w nauce – informujemy, że 

rokrocznie Prezydent Miasta przydziela nagrody za sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach 

naukowych (tytuł laureata lub finalisty), zachęcamy więc do próbowania swoich sił! Wnioski 

o takie jednorazowe stypendium składa dyrektor szkoły w czerwcu. 

 

 

W przypadku pojawienia się trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej w trakcie roku 

szkolnego lub wakacji prosimy o kontakt z pedagogiem, psychologiem, wychowawcą lub 

dyrekcją. Dołożymy wszelkich starań, aby w miarę naszych możliwości zapewnić Państwu 

pomoc finansową i psychologiczno-pedagogiczną. 

 

Z poważaniem  

Jakub Bieniecki – pedagog szkolny 

tel. 68 451 08 99 

jakub.bieniecki@jedynka.zgora.pl  

 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW Z UKRAINY 

  
 

Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS: 

• Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, 

• Twój pobyt w Polsce jest legalny, 

• masz pod opieką dziecko (jesteś jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma 

• ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku 

z działaniami wojennymi, 

• masz pod opieką dziecko (jesteś jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone 

w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.  

 

Ważne: Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty 

faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r., dla obywateli Ukrainy, którzy 

wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami 

wojennymi i chcą pozostać w Polsce. 

 

JAKIE WSPARCIE Z ZUS MOŻNA OTRZYMAĆ? 

• 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce 

(świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+). Jest to 

http://www.lubuskie.pl/
https://lubuskie.pl/cms/105/lubuskie_talenty__program_stypendialny_info
mailto:jakub.bieniecki@jedynka.zgora.pl


świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę 

zastępczą nad dzieckiem. 

 

• 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12–35 miesięcy, 

które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO). Jest to 

świadczenie dla rodzica albo opiekuna tymczasowego. 
 

• Do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) na: 

- pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie, 

- pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO, 

- na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku poniżej 12 miesięcy i powyżej 35 

miesięcy, na które przyznaliśmy rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten pobrałeś 

w łącznej przysługującej wysokości. 

Aby otrzymać dofinansowanie, placówka lub opiekun musi wpisać Twoje dziecko do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Jest to świadczenie 

dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej 

 

• 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku 

ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – wnioski 

będziesz mógł złożyć od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. (świadczenie z 

programu Dobry Start, tzw. 300+). Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna 

tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

Co musisz zrobić, aby otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS? 

 

Złóż odpowiedni wniosek do ZUS. Wnioski (w języku ukraińskim) złożysz tylko 

elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby to zrobić, 

potrzebujesz: 

• polskiego numeru identyfikacyjnego PESEL Twój i dziecka, 

• adres e-mail, 

• polskiego numeru telefonu, 

• numeru rachunku bankowego w Polsce. 

 

Uczącym się w polskiej szkole Obywatelom Ukrainy również przysługują wskazane 

wcześniej świadczenia MOPS – Stypendium Szkolne oraz Zasiłek Szkolny. 

 

Tłumaczenie Google / переклад Google 

НФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ З УКРАЇНИ 

Отримати підтримку сім’ї від ZUS можна: 
• Якщо ви є громадянином України або є дружиною громадянина України, 
• Ваше перебування в Польщі легальне, 
• ви доглядаєте за дитиною (ви є її батьком або тимчасовим опікуном), яка у них є 
• громадянство України та прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 
року у зв'язку з бойовими діями, 
• у вас є дитина (ви є її батьком або тимчасовим опікуном), яка народилася в 
Польщі від матері, яка є громадянкою України, і перебування якої в Польщі є 
законним. 



 
Важливо: Перебування на території Польщі є законним протягом 18 місяців, 
починаючи з 24 лютого 2022 року або з дати фактичного перетину кордону після 
23 лютого 2022 року, для громадян України, які легально в’їхали до Польщі з 
України після 23 лютого 2022 року у зв’язку з з військовими діями і хочуть 
залишитися в Польщі. 
 

INFORMATSIYA DLYA STUDENTIV TA YIKH BATʹKIV Z UKRAYINY 
  
Otrymaty pidtrymku simʺyi vid ZUS mozhna: 
• Yakshcho vy ye hromadyanynom Ukrayiny abo ye druzhynoyu hromadyanyna 
Ukrayiny, 
• Vashe perebuvannya v Polʹshchi lehalʹne, 
• vy dohlyadayete za dytynoyu (vy ye yiyi batʹkom abo tymchasovym opikunom), yaka u 
nykh ye 
• hromadyanstvo Ukrayiny ta prybuly z Ukrayiny do Polʹshchi pislya 23 lyutoho 2022 
roku u zv'yazku z boyovymy diyamy, 
• u vas ye dytyna (vy ye yiyi batʹkom abo tymchasovym opikunom), yaka narodylasya v 
Polʹshchi vid materi, yaka ye hromadyankoyu Ukrayiny, i perebuvannya yakoyi v 
Polʹshchi ye zakonnym. 
 
Vazhlyvo: Perebuvannya na terytoriyi Polʹshchi ye zakonnym protyahom 18 misyatsiv, 
pochynayuchy z 24 lyutoho 2022 roku abo z daty faktychnoho peretynu kordonu pislya 
23 lyutoho 2022 roku, dlya hromadyan Ukrayiny, yaki lehalʹno vʺyikhaly do Polʹshchi z 
Ukrayiny pislya 23 lyutoho 2022 roku u zvʺyazku z z viysʹkovymy diyamy i khochutʹ 
zalyshytysya v Polʹshchi. 
 

ЯКУ ПІДТРИМКУ Я МОЖУ ОТРИМАТИ? 

• 500 злотих на місяць на кожну дитину віком до 18 років, яка проживає в Польщі 

(допомога на дитину за програмою Сім'я 500+, т.зв. 500+). Це допомога батькам, 

тимчасовим опікунам або особам, які опікуються дитиною. 

 

• 500 злотих або 1000 злотих на місяць на другу та наступних дітей віком 12–35 місяців, 

які проживають у Польщі (сімейний доглядовий капітал, т.зв. CPR). Це оплата для 

батьків або тимчасового опікуна. 

 

• До 400 злотих на місяць співфінансування плати за перебування дитини в яслах або 

клубі 

дітей або з вихователем (співфінансування перебування в яслах) для: 

- перша і єдина дитина в сім'ї, 

- перша дитина в сім'ї, якщо ви отримуєте серцево-легеневу реанімацію для наступної 

дитини, 

- на другу та наступних дітей у сім'ї віком до 12 місяців і старше 35 років 

місяців, на які ми надали сімейний капітал, і ви зняли цей капітал 

у загальній сумі до сплати. 

Для отримання субсидії заклад або опікун повинні зареєструвати вашу дитину 

реєстр ясел і дитячих клубів або список вихователів. Це допомога для батьків, 

тимчасових опікунів або бенефіціарів 

 

• 300 злотих один раз на рік за кожну дитину віком до 20 років (або до 24 років у 

випадку студента з інвалідністю), яка проживає в Польщі та відвідує школу – ви 



зможете подавати заявки з 1 липня 2022 року до листопада. 30, 2022 р. (вигода 

програми Добрий старт, т.зв. 300+). Це допомога батькам, тимчасовим опікунам або 

особам, які опікуються дитиною. 

 

Що потрібно зробити, щоб отримати сімейну підтримку від ZUS? 
 
Подати відповідну заяву в ZUS. Ви будете подавати лише заявки (українською 
мовою) 
в електронному вигляді через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS. Зробити 
це, 
тобі потрібно: 
• польський ідентифікаційний номер PESEL для вас і вашої дитини, 
•електронна пошта, 
• польський номер телефону, 
• номер банківського рахунку в Польщі. 
 
Громадяни України, які навчаються в польській школі, також мають право на 
раніше зазначені пільги MOPS – шкільну стипендію та шкільну допомогу. 
 

2. Шкільна (соціальна) стипендія - шкільна стипендія може бути призначена 
студенту, який перебуває у скрутному матеріальному становищі, спричиненому 
низьким доходом на одну особу в сім'ї, зокрема, якщо в сім'ї є: безробіття, 
інвалідність, важка або тривала хвороба. , багатодітність, відсутність навичок 
виконання опікунської та виховної функцій, алкоголізм чи наркоманія при 
неповній сім'ї. 
  
Місячний розмір доходу на одну особу в сім'ї студента, що дає право на подання 
o шкільна стипендія не може перевищувати 600 злотих. 
  
Доходом є сума місячного доходу за місяць, що передує поданню заяви, або у разі 
втрати доходу за місяць, у якому подано заяву, незалежно від найменування та 
джерела його отримання, за вирахуванням місячного навантаження податок на 
доходи фізичних осіб, витрати, що не підлягають оподаткуванню, внески на 
медичне страхування та соціальне страхування та сума утримання, що надається 
іншим особам. 
Заяви в паперовому вигляді можна завантажити за адресою МОПС вул. Długa 13, 
перший поверх будівлі на рецепції або на веб-сайті 
http://www.mops.zgora.pl/PL/926/483/Pomoc_materialna_dla_uczniow_2022_2023/k
/  
Заповнені заявки на отримання шкільної стипендії необхідно подати до Міського 
центру соціального захисту в Зеленій Гурі до 15 вересня 2021 року - на першому 
поверсі скриньки MOPS. Заяву можна подати також протягом навчального року у 
разі скрутного матеріального становища в сім’ї (не пізніше двох місяців з моменту 
його виникнення). 
До заяви про призначення шкільної стипендії необхідно додати довідку або 
декларацію про чистий дохід за місяць, що передував зверненню, та довідку зі 
школи, яка підтверджує статус учня. Контактні особи: Anita Banaś, тел.: 68 411 50 
08. 
3. Шкільна допомога – може надаватися учню, який тимчасово перебуває у 
скрутному фінансовому становищі внаслідок випадкової події (наприклад, смерть 
одного з батьків). 

http://www.mops.zgora.pl/PL/926/483/Pomoc_materialna_dla_uczniow_2022_2023/k/
http://www.mops.zgora.pl/PL/926/483/Pomoc_materialna_dla_uczniow_2022_2023/k/


Допомога на навчання може призначатися у вигляді грошової допомоги для 
покриття витрат, пов’язаних з навчальним процесом, або у вигляді натуральної 
допомоги на навчання один або кілька разів на рік незалежно від розміру 
одержуваної шкільної стипендії. 
Розмір шкільної допомоги не може перевищувати 620 злотих одноразово. 
До заяви про отримання шкільної допомоги необхідно додати довідку зі школи 
про наявність у вас статусу учня. Кандидати на шкільну допомогу повинні 
документально підтвердити настання випадкової події. 
Заяву про отримання шкільної допомоги слід подавати до Міського центру 
соціального забезпечення в Зеленій Гурі не пізніше двох місяців з моменту 
настання події, яка є підставою для призначення допомоги. 
 
Заяви в паперовому вигляді можна завантажити за адресою МОПС вул. Długa 13, 
перший поверх будівлі на ресепшн або з веб-сайту www.mops.zgora.pl («Новини» 
або «Кому ми допомагаємо» - «Матеріальна допомога студентам»). 
 
Заповнені заяви з додатками необхідно подати до Міського центру соціальної 
допомоги в м. Зелена Гура, вул. Długa 13, на першому поверсі - скринька MOPS 
Телефон довідки з понеділка по п'ятницю з 7.30 - 15.30 - пані Аніта Банась, 68 411 
50 08. 
 


