
                                                                                                                   Załącznik nr 1 

Kryteria udzielania pomocy 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu 

na jedno z czterech wyszczególnionych poniżej kryteriów. 

1) uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa a art. 8 ust.1 

pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2009.175.1362 ze zm.),  

z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej; 

2) uczniowie klasy I szkoły podstawowej  pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie 

przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006.139,992 ze zm.)  

3) uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 

ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r .o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art.7 

tej ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów, 

o których mowa w pkt. 2; 

4) uczniowie niepełnosprawni uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży. 

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium do  objęcia pomocą, decyzję  

w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi 

zastępczemu) ucznia. 

Kwoty dofinansowania zostały ustalone na tym samym poziomie bez względu na rodzaj 

kryterium. 

 

Uczniowie niepełnosprawni 

Program „Wyprawka szkolna” obejmuje uczniów niepełnosprawnych, którzy mogą korzystać  

z podręczników opracowanych dla uczniów z konkretnymi niepełnosprawnościami, tj. dla 

niesłyszących i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 

Warunkiem do objęcia ich programem jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

o którym mowa w art.71 b ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, u których 

niepełnosprawność, potwierdzona powyższym orzeczeniem wynika z wady wzroku, wady słuchu lub 

z upośledzenia umysłowego w lekkim stopniu oraz w przypadku, gdy wchodzą one w skład 

niepełnosprawności sprzężonych. 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności 

- Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z 18  września 2008 r. w sprawie 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-

pedagogicznych  (Dz.U.2008.173.1072) w wydawanym orzeczeniu wskazywana jest 

niepełnosprawność lub niepełnosprawności składające się na niepełnosprawność sprzężoną,  

z uwagi na którą uczeń wymaga kształcenia specjalnego.     

W przypadku orzeczeń wydanych na podstawie ww. rozporządzenia można w sposób jednoznaczny 

wskazać w przypadku niepełnosprawności sprzężonych grupy dzieci niesłyszących, słabowidzących 

lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 

-W przypadku  grupy uczniów, którzy otrzymali orzeczenie przed 15 października 2008 r. (na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci  

i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  

a także szczególnych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania 



(Dz.U.2001.13.14 ze zm.) w orzeczeniach  wydawanych przez  poradnię  brak było wskazania na 

rodzaj niepełnosprawności  stanowiących niepełnosprawność sprzężoną.   Dlatego dla zachowania 

pełnej czytelności grupy odbiorców wśród uczniów niepełnosprawnych w programie w sposób 

jednoznaczny wskazano, które grupy uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną są uprawnione do 

otrzymania pomocy. W takich przypadkach dyrektor szkoły posiadający informacje o potrzebie 

kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności sprzężonej wskaże, że uczeń jest uprawniony 

do korzystania z programu ze względu na rodzaj niepełnosprawności stanowiących niepełnosprawność 

sprzężoną. 

Program nie obejmuje    następujących uczniów niepełnosprawnych: 

1. Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

2. Uczniów upośledzonych umysłowo w  stopniu głębokim. 

3. Uczniów niewidomych. 

 

Kryterium dochodowe 

W 2012 roku nowością Programu jest to , że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników 

będzie przysługiwać  w oparciu o dwa kryteria dochodowe: 

1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium  dochodowe, o którym mowa  

w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2009.175.1362 ze 

zm.) tj. 351,00 zł/ netto, - z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej,  

2) uczniów klas I klas szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie 

przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa  

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r, o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2006.139 992 

ze zm.) tj. 504,00 zł/ netto. 

 

  Ustalanie  dochodów   rodziny: 

-odbywa się w ten sam sposób przy obydwu kryteriach 

Rozporządzenie nie reguluje odrębnie dla potrzeb programu sposobu ustalania miesięcznej wysokości 

dochodu na osobę w rodzinie ucznia. 

 

Co wlicza się do  dochodu? 

-art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. Dz.U .2009.175.1363- ostatnia 

nowelizacja  z 12 lutego 2010 r. (Dz.U. 2010.40.229) 

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, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, po odliczeniu: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;(zaliczki na podatek    PIT), 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym, ubezpieczeniu  

w Narodowym Funduszu  Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone  

w odrębnych przepisach, 

3) kwotę   alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

-w szczególności; 

- każde wynagrodzenie za pracę 

- dochód z czerpania dochodów z ziemi, a konkretnie z jednego hektara przeliczeniowego (przyjmuje 

się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  207,00 zł  (§ 1 pkt. 2 

lit. c Rozporządzenia RM z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych …Dz.U.2006.135.950) 

- dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej 



- świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa    

  domowego służby wojskowej lub zastępczej   

- świadczenia pomocy społecznej 

- alimenty, stypendia, emerytury i renty w tym zagraniczne 

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 

- inne periodycznie uzyskiwane dochody ,zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub 

  wykonywania wolnych zawodów. 

 

Do dochodu nie wlicza się: 

(zmieniony art. 8 ust. 4 o pomocy społecznej obowiązujący od 31 marca 2010 r.) 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;(np. zapomoga związana a urodzeniem 

dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych). 

2) zasiłku celowego  

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie 

przepisów o systemie oświaty 

4) wartości świadczenia w naturze (np. pomoc rzeczowa) 

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (świadczenia z tytułu 

wykonywania prac społecznie użytecznych przez osobę bezrobotną). 

 

Dochód  z pozarolniczej działalności gospodarczej 

Art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej - w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą 

działalność gospodarczą: 

1. Opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych  

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (zasady ogólne) - za dochód 

przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu 

,obciążone podatkiem należnym określonym w przepisach od osób fizycznych i składkami na 

ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane  

z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia 

społeczne nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych 

przepisach, z tym że ustala się, dzieląc kwotę dochodu  

z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni 

rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli 

nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu 

tej osoby. 

2. Opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód 

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną tej osoby. 

Podstawa ustalania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Art.8 ust.7.ustawy  o pomocy społecznej. 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności  opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym 

od osób fizycznych  ustala się na podstawie  zaświadczenia  wydanego przez naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 

1) przychodu 



2) kosztów uzyskania przychodu 

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania 

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach,  

o których mowa w ust. 6;(w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności 

gospodarczej z innymi przychodami) 

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne 

6) należnego podatku 

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych  

z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej 

Art. 8 ust.8 ustawy o pomocy społecznej. 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności 

na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na 

podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS-ie. 

 

    Ustalanie dochodów za 1 miesiąc 

Art.8 ust.11 i 13. Ustawy o pomocy społecznej 

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie 

pobierania świadczenia  z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie 

kwoty: 

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej (477 zł) 

2) kryterium dochodowego rodziny , w przypadku osoby w rodzinie (351 zł) kwotę tego 

dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od 

miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu 

uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. 

 

   Dokumentowanie dochodów 

Rozporządzenie przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy  w formie dofinansowania zakupu 

podręczników należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.  

Jednocześnie dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość  dołączenia - zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie  o wysokości dochodów. Oświadczenia składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

W przypadku  osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest  zaświadczenie  

z  urzędu skarbowego  o dochodach . 

Dokumentowanie dochodów nie jest wymagane, jeśli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń opieki 

społecznej - § 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia ; „W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego 

rodzina korzysta z świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub 

okresowego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o 

korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego”. 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia I klasy szkoły podstawowej, którego rodzina 

korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku 

rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie   



o korzystaniu ze świadczeń  rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku 

rodzinnego. 

 

Uczniowie przekraczający kryterium   

W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc 

może być udzielona uczniom (z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej), pochodzącym z 

rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe (351 zł) ale  

w rodzinie występują przypadki: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm. narkomania itp. 

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z tym kryterium nie może przekroczyć w 

gminie 5 % ogólnej liczby uczniów klas: II-IV szkoły podstawowej, klas I szkół ponadgimnazjalnych. 


