Vademecum stypendysty
w programie
w roku szkolnym 2018/2019, czyli jak ubiegać się o stypendium

Warszawa, 1 czerwca 2018 r.

I.

Kto może ubiegać się o stypendium?

1. Stypendium na finansowanie lub dofinansowanie do obiadów w szkołach
w programie Dzwonek na obiad w roku szkolnym 2018/2019 może otrzymać
każdy uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
średniej dowolnego typu w Polsce, jeżeli miesięczny średni łączny dochód1
netto na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza 1000 zł.

2. Wniosek o stypendium może złożyć każdy, komu znana jest sytuacja ucznia
uzasadniająca ubieganie się o stypendium, w szczególności rodzic, opiekun
prawny lub faktyczny ucznia, dyrektor szkoły, nauczyciel, wychowawca, a także
sam uczeń, jeśli jest pełnoletni.

II.

Jak ubiegać się o stypendium krok po kroku?

1. Sprawdź czy uczeń spełnia kryterium dla przyznania stypendium obiadowego
(zob. pkt. I.1.).

2. Sprawdź terminy składania wniosków (zob. pkt. III).
3. Sprawdź jakie informacje będą Ci potrzebne do wypełnienia wniosku i jakie
dokumenty będą Ci niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku (zob. pkt. IV).
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Dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Patronat nad programem:

Pamiętaj, że to, co wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dołączysz
do wniosku. Niepotwierdzone dane nie będą brane pod uwagę.

4. Wypełnij wniosek o stypendium obiadowe zamieszczony na stronie internetowej
www.dzwoneknaobiad.pl. w zakładce wniosek Pamiętaj, że wniosek możesz
wypełnić tylko w formie elektronicznej.

5. Wydrukuj wypełniony wniosek o stypendium obiadowe i podpisz go. Wniosek
osób niepełnoletnich powinien być podpisany przez ich rodziców albo prawnych
opiekunów (także, gdy jest składany przez osobę inną niż rodzic albo opiekun
prawny).

6. Zgromadź dokumenty niezbędne jako załączniki do wniosku (zob. pkt. IV).
Wnioski z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane. Jeśli
dokumenty, które składasz, będą Ci potrzebne lub jeśli chcesz je zachować,
nie musisz składać oryginałów. Wystarczą kopie dokumentów potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub szkołę, do której uczęszcza
uczeń.

7. Podpisany i z przybitą pieczątką szkoły do której chodzi dziecko/ młodzież
wniosek

o

stypendium

obiadowe

wyślij

wraz

z

załącznikami,

na adres: Fundacja „Być Bardziej”, ul. Królowej Aldony 12 lok. 1, 03-928
Warszawa, z dopiskiem Dzwonek na obiad.

8. Pamiętaj, że kompletny wniosek musi zostać złożony (tylko drogą pocztową) w
terminie (zob. pkt. III). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Oczekuj na informację zwrotną ze strony Fundacji Być Bardziej o decyzji
w sprawie przyznania stypendium obiadowego. Decyzja ta zostanie przekazana
w formie e-maila na adres wskazany we wniosku.

UWAGA: wypełnienie wniosku drogą elektroniczną nie jest jeszcze równoważne
z prawidłowym złożeniem wniosku. Konieczne jest doręczenie kompletnego,
wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres Fundacji Być Bardziej.

III.

Jakie są terminy składania wniosków na rok szkolny 2018/2019?
Nabór podstawowy:

do 5 października 2018 r.

Nabór uzupełniający:

termin zostanie ogłoszony w zależności od dostępności
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środków finansowych; planowany termin ok. końca roku
2018.
UWAGA: Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla
pocztowego.

IV.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?
1. Dokumenty obrazujące sytuację rodzinną i zdrowotną kandydata

•

w

przypadku

niepełnoletniego

rodzeństwa

pobierającego

naukę,

wymagane jest zaświadczenie ze szkoły/uczelni;

•

w przypadku rodzeństwa, które nie podjęło jeszcze nauki, wymagany jest
skrócony odpis aktu urodzenia;

•

w przypadku pełnoletniego rodzeństwa uczącego

się/studiującego,

wymagane jest zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub oświadczenie
o niewykonywaniu pracy zarobkowej w okresie rozpatrywanym (pamiętaj,
że w przypadku rodzeństwa pełnoletniego wymagane jest zawsze
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego);
•

w przypadku, gdy jeden lub obydwoje rodzice kandydata zmarli,
wymagane są kopie ich aktów zgonu;

•

w przypadku, gdy zasądzone zostały alimenty na utrzymanie kandydata,
wymagana jest kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty;

•

w przypadku, gdy rodzice kandydata są rozwiedzeni lub w separacji,
wymagana jest kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego
rozwód lub separację;

•

w przypadku, gdy kandydat lub członkowie rodziny są niepełnosprawni,
wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata lub
członków rodziny;

•

w przypadku, gdy kandydat ma szczególne trudności zdrowotne,
wymagana jest informacja od lekarza, która potwierdza istnienie tych
trudności;

•

w przypadku, gdy kandydat został przysposobiony lub toczy się w tej
sprawie postępowanie sądowe, wymagany jest prawomocny wyrok sądu
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rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub informacja sądu o toczącym
się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka (informacja
o osobie faktycznie opiekującej się kandydatem).
2. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny w poprzednim
roku kalendarzowym
•

Dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny wymagane jest:

o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów2
uzyskanych przez każdego z członków rodziny w poprzednim roku
kalendarzowym

(tj.

roku

2017),

jeżeli

dochody

te

podlegają

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
zasadach ogólnych lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze
podatników podatku dochodowego;
Uwaga: w przypadku, gdy pełnoletni członek rodziny nie uzyskuje
dochodu, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o braku dochodu!

•

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz
oświadczenie o deklarowanych dochodach, gdy członek rodziny
uzyskał:
o

dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (ryczałt, karta
podatkowa, podatek liniowy);

o

dochód z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych
papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz
realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających
osobowość prawną;

o

dochód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny

w

innej

postaci

niż

przedsiębiorstwo

lub

jego

zorganizowana część.
•

W przypadku członków rodziny, którzy prowadzą gospodarstwo
rolne, wymagane jest:
o

zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa
rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

2

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
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w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się
o stypendium; wysokość
powierzchni

użytków

dochodu wyznacza się jako iloczyn

rolnych

w

hektarach

przeliczeniowych

i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego
na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
o

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu pozarolniczej
działalności gospodarczej.

•

W przypadku osób bezrobotnych:
o

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne z prawem
do zasiłku, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości
zasiłku

pobranego

w

ubiegłym

roku

kalendarzowym

oraz

zaświadczenie lub oświadczenie obrazujące sytuację bieżącą;
o

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bez prawa
do zasiłku, wymagane jest stosowne zaświadczenie z Urzędu Pracy,
oświadczenie o niewykonywaniu pracy zarobkowej w ubiegłym roku
kalendarzowym oraz oświadczenie obrazujące sytuację bieżącą;

o

niezarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, a mimo
to

pozostających

bez

pracy,

wymagane

jest

oświadczenie

o niewykonywaniu pracy zarobkowej w ubiegłym roku kalendarzowym
oraz dokumenty obrazujące sytuację bieżącą.
•

W przypadku wypłacania lub otrzymywania alimentów wymagane są:
o

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów,
jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą
sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

o

kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób
w rodzinie, gdy alimenty uzyskiwane są w kwocie zasądzonej przez
sąd;

o

kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób
w rodzinie oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności

egzekucji

alimentów,

a

także

o

wysokości

wyegzekwowanych alimentów, w sytuacji gdy alimenty uzyskiwane są
w kwocie niższej niż zasądzone przez sąd;
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o

zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Ośrodka Pomocy Społecznej
o wysokości zaliczki alimentacyjnej, kopia odpisu wyroku sądu
zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie oraz zaświadczenie
od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji
alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku,
w sytuacji gdy wypłacana jest zaliczka alimentacyjna.

UWAGA:
•

W przypadku, gdy zmieniła się sytuacja materialna któregoś z członków Twojej
rodziny w stosunku do poprzedniego roku, jesteś zobowiązany do dostarczenia
aktualnych zaświadczeń o zarobkach.

•

W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut
ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia
roboczego poprzedniego roku kalendarzowego.

•

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się
o stypendium w programie Dzwonek na obiad wymagają potwierdzenia innym
dokumentem niż wymienione, Fundacja Być Bardzie” może domagać się takiego
dokumentu.

V.

Na jaki adres należy składać kompletne wnioski?
Fundacja Być Bardziej
Dzwonek na obiad
ul. Królowej Aldony 12 lok. 1
03-928 Warszawa
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