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Informacje dotyczące pomocy materialnej w roku szkolnym 2022/2023: 

 
I. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 
 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku 

szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki 

Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny. 

Stypendium szkolne od 1 września 2020 roku może być przyznane na zakup: 

1. podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, 

innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,  

2. komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów, 

3. biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej, 

4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,  

5. w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

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

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: 

niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, 

występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, 

długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej 

zdarzeniem losowym.    

Wysokość wsparcia finansowego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł. 

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 480 zł do 600 zł wysokość stypendium  

nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie 

wynosi mniej niż 480 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 248 

zł. Jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy  

o systemie oświaty, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – 

stypendium może wynosić powyżej 186 zł, ale nie więcej niż 248 zł.           

W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski  

o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy 

społecznej.  

 

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej  

z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł  
i jest świadczeniem pieniężnym. 

http://m.st/
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https://wsparcie.um.warszawa.pl/documents/67381/23488683/wniosek+o+stypendium+szkol

ne_formularz_rok+szkolny+2022-2023.docx/a8e277a4-7bcd-a1a5-2c79-5886f685d91c 

https://wsparcie.um.warszawa.pl/documents/67381/23488683/wniosek+o+stypendium+szkol

ne_formularz_rok+szkolny+2022-2023.docx/a8e277a4-7bcd-a1a5-2c79-

5886f685d91c?t=1661949357162 

 

II. Wyprawka szkolna” – dofinansowanie zakupu podręczników 
W związku z coraz szerszym wdrożeniem bezpłatnych podręczników w ramach programu 

„Wyprawka szkolna” mogą korzystać obecnie tylko uczennice i uczniowie niepełnosprawni, 

pobierający naukę w liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych. „Wyprawka 

szkolna” przeznaczona jest tylko na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych. Jej wysokość wynosi od 225 zł do 445 zł.  

 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 
szkolnym 2022-2023 (dotyczy szkół ponadpodstawowych) 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2022/2023 uprawnionymi do 

otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego: 

1. słabowidzący, 

2. niesłyszący,  

3. słabosłyszący,  

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 niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7. 

9. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów 

edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom 

uczęszczającym do:  

https://wsparcie.um.warszawa.pl/documents/67381/23488683/wniosek+o+stypendium+szkolne_formularz_rok+szkolny+2022-2023.docx/a8e277a4-7bcd-a1a5-2c79-5886f685d91c
https://wsparcie.um.warszawa.pl/documents/67381/23488683/wniosek+o+stypendium+szkolne_formularz_rok+szkolny+2022-2023.docx/a8e277a4-7bcd-a1a5-2c79-5886f685d91c
https://wsparcie.um.warszawa.pl/documents/67381/23488683/wniosek+o+stypendium+szkolne_formularz_rok+szkolny+2022-2023.docx/a8e277a4-7bcd-a1a5-2c79-5886f685d91c?t=1661949357162
https://wsparcie.um.warszawa.pl/documents/67381/23488683/wniosek+o+stypendium+szkolne_formularz_rok+szkolny+2022-2023.docx/a8e277a4-7bcd-a1a5-2c79-5886f685d91c?t=1661949357162
https://wsparcie.um.warszawa.pl/documents/67381/23488683/wniosek+o+stypendium+szkolne_formularz_rok+szkolny+2022-2023.docx/a8e277a4-7bcd-a1a5-2c79-5886f685d91c?t=1661949357162
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• branżowej szkoły I stopnia,  

• branżowej szkoły II stopnia, 

• czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

• klas I-IV pięcioletniego technikum,  

• klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim 

technikum, 

• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 

10. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia 

zawodowego przysługuje uczniom uczęszczającym do:  

• branżowej szkoły I stopnia,  

• branżowej szkoły II stopnia, 

• klas I-IV pięcioletniego technikum, 

• klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim 

technikum. 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach  

w terminie do 12 września 2022 r. 

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie 

zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało: 

1. wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku 

szkolnym 2022/2023, wraz z instrukcją wypełniania, 

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/25951242/Wz%C3%B3r+wniosku+wraz+

z+instrukcj%C4%85.docx/5aa63f1f-df87-02c9-77fa-4b2990a05bf1?t=1662362042510 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie Biura Edukacji: 

https://edukacja.um.warszawa.pl/pomoc-socjalna-dla-uczniow 

 

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/25951242/Wz%C3%B3r+wniosku+wraz+z+instrukcj%C4%85.docx/5aa63f1f-df87-02c9-77fa-4b2990a05bf1?t=1662362042510
https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/25951242/Wz%C3%B3r+wniosku+wraz+z+instrukcj%C4%85.docx/5aa63f1f-df87-02c9-77fa-4b2990a05bf1?t=1662362042510
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