
РОЗ’ЯСНЕННЯ

1. Доходом вважається сума місячних надходжень за місяць, що передує подачі заяви, або у разі
втрати доходу за місяць, в якому подано заяву, незалежно від типу та джерела доходу, якщо
законом не передбачено інше, за вирахуванням:

a. щомісячного податку на доходи фізичних осіб та податкові витрати;
b. внесків на медичне страхування, зазначених в положеннях про медичні послуги, що

фінансуються  з  державних  коштів,  та  соціальне  страхування,  зазначені  в  окремих
положеннях;

c. розміру аліментів нарахованих іншим особам.
2. Доходи від несільськогосподарської економічної діяльності та конверсійних гектарів, а також з

інших джерел сумуються.
3. До місячної суми доходу не входять: матеріальна допомога соціального або заохочувального

характеру,  що  надається  на  підставі  положень  про  систему  освіти,  одноразова  грошова
соціальна допомога, цільова допомога,  пільги в безготівковій формі, пільги, допомога, на яку
має право безробітний згідно з положеннями про сприяння зайнятості та установи ринку праці
за виконання суспільно корисної  роботи,  грошові виплати та грошова допомога зазначені  в
Законі від 20 березня 2015 року про діячів антикомуністичної опозиції та осіб, репресованих за
політичними  мотивами,  виплати  на  дитину  (500+)  і  допомога  на  дитину,  а  також  грошова
допомога зазначені у ст. 8а сек. 1 Закону від 7 вересня 2007 р. про Карту Поляка, грошова
допомога, призначена на підставі Закону від 22 листопада 2018 року про поховання ветеранів
боротьби  за  свободу  та  незалежність  Польщі,  спеціальна  премія  Прем'єр-міністра,  що
надається на підставі Закону про Раду Міністрів від 8 серпня 1996 р., фінансова допомога, що
надається  репатріантам,  зазначена  в  Законі  від  9  листопада  2000  р.  про  репатріацію,
фінансові ресурси, надані в рамках дій державних органів щодо покращення якості повітря або
захисту навколишнього середовища; відшкодування витрат, зазначених у Законі від 14 грудня
2016 р. - Закон про освіту.

4. До заяви додається довідка або заява про чистий дохід за місяць, що передує зверненню, або
у разі втрати доходу за місяць, в якому подано заяву.

5. У разі повнолітнього учня необхідно надати атестат про продовження освіти.
6. Заяви подаються під страхом кримінальної відповідальності за надання неправдивих свідчень.
7. Батьки/законні  опікуни  неповнолітнього  учня,  який  отримує  шкільну  стипендію,  та

повнолітні  учні,  які  отримують  шкільну  стипендію,  зобов’язані  негайно  повідомити
Центр  соціального  забезпечення  у  м.  Мишленіце,  вул.  Словацкего  82,  про  причини
припинення призначення шкільної  стипендії  (напр.  зміна  гміни проживання студента,
припинення  навчання  студентом,  збільшення  доходу  членів  домогосподарства
студента).

8. Виплата  шкільної  стипендії  призупиняється  або  припиняється,  у  разі  появи  підстав  для
припинення нарахування шкільної стипендії.

9. Заборгованість  за  неправомірно  отриману  шкільну  стипендію  стягується  відповідно  до
положень про виконавче провадження в управлінні.

10. Шкільна стипендія,  що призначається у  вигляді  повного або часткового покриття витрат на
участь у освітніх заходах, зокрема у додаткових заняттях,  що виходять за межі заходів,  що
проводяться  в школі  в  рамках  навчального плану,  а  також  участь  у  виховних  заходах,  які
проводяться  за  межами  школи,  оплачується  після  надання  документів,  що  підтверджують
понесені витрати виключно на навчальні цілі.

Заявляю,  що  я  ознайомився/лась  з  умовами,  що  дають  право  на  призначення  соціальної
допомоги, зазначеними в роз₴яснені.


