
Stypendia dla licealistów 

– informacje 

 

I. Stypendium za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe 

Na podstawie art.90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 

2004r. Nr 256, Poz. 2572 z późn. zm.) Uczniowie liceum mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za 

wybitne osiągnięcia sportowe. O przyznaniu stypendiów decyduje Szkolna Komisja Stypendialna. 

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. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wnioskuje wychowawca 

klasy nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły. Wniosek 

opiniuje Komisja Stypendialna i przekazuje Dyrektorowi Szkoły, który ostatecznie podejmuje decyzje o 

nagrodzeniu ucznia.                                  

Średnią ocen, o której mowa powyżej ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

 Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).  

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.  

 

II. Stypendium Szkolne (socjalne) 

       Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia 

pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania 

edukacji uczniów zdolnych.  

 

     Stypendium Szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 

niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), 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. 
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     Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł. 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 (dochód z tytułu 

zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego wg. Posiadanych hektarów 

przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, inne), jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, 

pomniejszoną o: 

 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  

 składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w 

Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,  

 kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,  

 do dochodu ustalonego w myśl art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej nie wlicza się jednorazowego 

pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.  

     Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku 

szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 

kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku 

szkolnym. 

 

     Zasiłek Szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się  

w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

Pomoc materialna może być udzielane uczniom w formie: 

 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;  

 pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.  

 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania przez uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczów kolegiów.  

 świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w 

formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.  

 

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

 wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio 

dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium 

pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o 

systemie oświaty,  

 wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 

języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b 

ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,  



 lub z urzędu.  

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego u 

pedagoga szkolnego. 

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę 

przyznania stypendium szkolnego, a należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego 

podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji. 

  

     W zależności od zgromadzonych na to funduszy przez Urząd m.st. Warszawy dzielnicy Mokotowa oraz od 

sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń ustala się miesięczną wysokość stypendium 

szkolnego. 

 

III. Stypendium Edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

 

http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=2932 

 
 

Stypendium edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce może zostać 

przyznane: 

1) uczniowi gimnazjum dla młodzieży prowadzonego na terenie m.st. Warszawy; 

2) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży prowadzonej na terenie m.st. Warszawy.  

 Stypendium przyznaje się na wniosek. 

1) dyrektora szkoły; 

2) organizacji pozarządowej, w tym fundacji i stowarzyszenia lub innego podmiotu, prowadzącego 

statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania; 

3) burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy; 

4) dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. 

  

Wniosek, według ustalonego wzoru, składa się do Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w terminie do 

dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego za wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym. Wniosek 

powinien być uzasadniony i zawierać szczegółowy opis wybitnych osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

Stypendium może zostać przyznane uczniowi nie częściej niż raz w roku szkolnym. 

  O stypendium może się ubiegać uczeń, który posiada wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku 

szkolnym i swymi osiągnięciami promuje m.st. Warszawę w kraju i za granicą.  

Przez wybitne osiągnięcia w nauce należy rozumieć uzyskiwanie wybitnych wyników w nauce, lub osiąganie 

innych sukcesów naukowych, które można udokumentować. 

Stypendium może być przyznane uczniowi, który: 

1) uzyskał w dwóch ostatnich semestrach poprzedzających złożenie wniosku średnią ocen nie mniejszą 

niż: 

- 4,75 - w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=2932


2) spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków: 

- uczeń szkoły ponadgimnazjalnej  jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem 

olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim; 

- realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień; 

- ma własny dorobek naukowy lub twórczy, który można udokumentować. 

 

O przyznaniu stypendium Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia pełnoletniego ucznia, rodziców lub 

opiekunów niepełnoletniego ucznia, a także dyrektora szkoły, w której uczeń pobiera naukę. 

Wysokość stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży prowadzonej na terenie m.st. 

Warszawy wynosi 2 000 zł i jest  wypłacane w dwóch równych ratach w następujący sposób: 

1) pierwsza rata wypłacana jest w terminie do dnia 30 października w roku szkolnym, w którym 

przyznano stypendium; 

2)  druga rata wypłacana jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu 

rozpoczynającym drugi semestr w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium. 

 

  

 

IV. Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II  

 

http://www.centrumjp2.pl/node/4892/Stypendia_m.st._Warszawy_im._Jana_Pawla_II 

 

Stypendium skierowane jest do uczniów warszawskich: 

1. szkół podstawowych (klasy 4-6),  

2. gimnazjów,  

3. szkół ponadgimnazjalnych,  

4. szkół policealnych,  

5. techników,  

6. zasadniczych szkół zawodowych  

7. Studentów warszawskich uczelni. 

I nabór 

Wnioski można składać do 31 lipca na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2011 roku. 

II nabór 

Wnioski można składać do 30 listopada na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.  

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów  

[w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]: 

 zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w 

projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 

ostatnich lat)  [maksymalnie 40 punktów],  

 średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 oraz  przynajmniej dobra ocena z 

zachowania  [maksymalnie 30 punktów],  

http://www.centrumjp2.pl/node/4892/Stypendia_m.st._Warszawy_im._Jana_Pawla_II


 miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 

950zł  [maksymalnie 12 punktów].Dochód w rozumieniu ustawy z dnia  z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych! Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz 

stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy. 

 W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II 

wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum może domagać się takiego dokumentu.  

  

Podmioty mogące wnioskować o stypendium to: 

 

1. Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.  

2. Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.  

3. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa 

do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.  

4. Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne 

wśród uczniów i studentów.  

5. Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.  

  

V. Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

 

Kandydata - tylko jednego - do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której 

ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół - po jednym kandydacie z każdej 

szkoły). Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. 

 otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub 

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

wyniki, w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W typowaniu kandydatów należy 

postępować zgodnie z treścią § 2 ust. l - 6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając 

następujących zasad i terminów: 

 kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski 

 wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku 

jej braku - radzie pedagogicznej), w terminie do 24 czerwca 2011r. Rada szkoły (rada pedagogiczna) 

po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty 

zatwierdza jednego kandydata, 

 dyrektor szkoły - do 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 

10 lipca 2011r. - przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium. 

 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20032282255&type=3&name=D20032255Lj.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20032282255&type=3&name=D20032255Lj.pdf


VI. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  
 

 

       Podstawę prawną przyznawania stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stanowią 

przepisy art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

      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, a w szczególności: 

 laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu 

ogólnopolskim lub turnieju, 

 laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie 

naukowe,  

 uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego 

programu lub toku nauki,  

 uczniowi uczestniczącemu w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień 

regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach 

przewidzianych tokiem studiów,  

 uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym.  

      Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia 

spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty przedstawia kuratorowi oświaty 

rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została 

powołana, w terminie: 

 do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku klas programowo najwyższych, 

 do dnia 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas.  

       Zgodnie z art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz 

wysokość stypendium w każdym roku szkolnym. 

 


