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Stypendia 

ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,  z 1943 ze zm.) 

Art.  90c.  Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 

1.  Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

2.  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 

3.  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 

2) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

4.  Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym 

i motywacyjnym. 

Art.  90d.  Stypendium szkolne 

1.  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, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, 

z zastrzeżeniem ust. 12. 

2.  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników. 

3.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 

90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. 

4.  689  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz 

słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. 

5.  690  Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, 

jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których 

mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie, o której 

mowa w ust. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których 

mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest 

celowe. 

6.  Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 
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7.  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583). 

8.  Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach 

określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie 

wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3. 

9.  Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 

6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może 

przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

10.  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 

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

szkolnym. 

11.  Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być 

realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość 

stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 

dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

12.  Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13. 

13.  Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza 

dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Art.  90e.  Zasiłek szkolny 

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

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2.  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. 

3.  Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 

pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych. 

4.  O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące 

od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
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Art.  90f.  Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej 

uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1; 

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

Art.  90g.  Stypendium za wyniki lub osiągnięcia  

1.  Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

2.  Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym 

okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe 

może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę 

zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to 

stypendium. 

2a.  Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym mowa w ust. 2, nie 

dotyczy uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. 

3.  O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 

ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym 

typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4.  Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz 

uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

5.  Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły 

podstawowej. 

6.  Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną. 

7.  Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

8.  Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją 

opinią dyrektorowi szkoły. 

9.  Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie 

(semestrze). 

10.  Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu 

z organem prowadzącym szkołę. 



4 

 

11.  Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

12.  Przepisy ust. 1-3 i 6-11 stosuje się odpowiednio do kolegium pracowników służb 

społecznych, z tym że wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce 

lub za osiągnięcia sportowe składa słuchacz. 

Art.  90h.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

1.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, 

której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

2.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję 

z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje 

szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe 

wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

3.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły 

na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. 

4.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów. 

Art.  90i. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 

1.  Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane 

uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności: 

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady 

przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju; 

2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub 

stowarzyszenie naukowe; 

3) 691  uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według 

indywidualnego programu lub toku nauki; 

4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów 

na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia 

wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów; 

5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 

krajowym lub międzynarodowym. 

2.  Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych 

właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku 

szkolnym. 

Art.  90j.  Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego 
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1.  Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

może być przyznane uczniowi szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie 

artystycznym. 

2.  Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

może być przyznane uczniowi, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo dobrą średnią ocen 

z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi - laureatowi międzynarodowego lub 

krajowego konkursu artystycznego. 

3.  Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

może być przyznane nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danym typie 

szkoły artystycznej i nie częściej niż raz w roku. 

4.  Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

5.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza 

na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość 

stypendium w każdym roku szkolnym. 

 


