
KARTA USŁUGI

1. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA 
     BYDGOSZCZY TJ. STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
• uchwała Nr XL/884/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domo-
wego;

• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku 
w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz 
oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także 
wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;

• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne; 
• uchwała Nr XII/219/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wzoru wniosku  

o wypłatę dodatku energetycznego;
• ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”; 
• uchwała Nr XXXII/593/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016 roku  w sprawie ustalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Bydgoszczy.

1. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Dodatek mieszkaniowy jest dofinansowaniem do wydatków ponoszonych na zajmowany lokal mieszkalny  
i przysługuje osobom faktycznie w nim zamieszkującym.  

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby ubiegającej się potwierdzony przez zarządcę 
lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny. Druk wniosku stanowi załącznik 
do uchwały Nr XL/884/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Dodatek energetyczny przysługuje osobom spełniającym łącznie następujące warunki:
- mają przyznany dodatek mieszkaniowy; 
- posiadają podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej na swoje nazwisko z dostawcą; 
- zamieszkują pod tym adresem, gdzie jest dostarczany prąd. 

Druk wniosku stanowi załącznik do uchwały Nr XII/219/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r.  
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Wymagane dokumenty do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

1. Deklaracja o wysokości dochodów* wszystkich członków gospodarstwa domowego – stanowiąca załącz-
nik do uchwały Nr XL/884/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie określenia 
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego. 

2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszka-
niowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni 
pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.

3. W celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  
i w deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego oraz w oświadczeniu o wielkości powierzchni  
użytkowej oraz o wyposażeniu technicznym domu, organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania 
dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż  
14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia  
wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie.
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4. Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania 
w oddzielnym pokoju – dotyczy orzeczeń wydanych po 23 listopada 2004 r. Do orzeczeń o niepełno-
sprawności wydanych przed tą datą nadal obowiązujących, a nie zawierających zapisu o konieczności  
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z przedmiotowym  
zapisem.

5. Osoby korzystające z ulgi podatkowej na dziecko/dzieci przedkładają PIT-37 i PIT/0 lub zaświadczenie 
z Urzędu Skarbowego, z którego wynika kwota dokonanego odliczenia oraz termin jej wypłaty.

6. Osoby ubiegające się o dodatek energetyczny przedkładają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży 
energii elektrycznej zawartą na swoje nazwisko z przedsiębiorstwem energetycznym.

Do wglądu: 

  1.  Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, podnajmu, akt własności).
 2.   Dokument potwierdzający wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem lokalu  

mieszkalnego w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku. 
  3.  Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech 

miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
  4.  Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na  

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o roku podatkowym, którego dotyczy  
zaświadczenie, formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacone-
go podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

  5.   Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa  
rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

  6.   Odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty oraz dokumenty potwierdzające wysokość  
otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów

  7.  Zaświadczenie z uczelni o wysokości wypłacanego stypendium socjalnego, naukowego lub unijnego.
  8.  Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu uzyskanego z praktycznej nauki zawodu. 
  9.  PIT-37 i PIT/0 lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z którego wynika kwota dokonanego odliczenia 

z tytułu ulgi podatkowej na dziecko/dzieci oraz termin jej wypłaty.
10.  Odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny oraz dokument potwier-

dzający wysokość płaconych alimentów.
11.  Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta na swoje nazwisko z przedsię-

biorstwem energetycznym.

Dodatkowe informacje dot. dodatku mieszkaniowego i energetycznego:

1. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta BIP - (zakładka pomoc finansowa),  
w Wydziale Świadczeń Rodzinnych – Referat Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej Dla Uczniów 
przy ul. Wojska Polskiego 65 ( parter ) oraz w Fordonie przy ul. E. Gierczak 6.

2. Dodatek mieszkaniowy - wypłaca się zarządcy domu albo innej osobie uprawnionej do pobierania  
należności za lokal mieszkalny z wyjątkiem ryczałtu na zakup opału i dodatku energetycznego, które 
wypłacane są wnioskodawcy. 

3. Dofinansowanie do czynszu przysługuje, jeśli średni miesięczny dochód w okresie trzech miesięcy poprze-
dzających datę złożenia wniosku nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 30% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku dla gospodarstwa 
wieloosobowego.

4. Dodatku nie przyznaje się m.in. w przypadku, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu wydania decyzji oraz w przypadku  
zajmowania lokalu mieszkaniowego o powierzchni użytkowej większej niż powierzchnia normatywna 
określona w ustawie wraz z dopuszczalnym przekroczeniem do 30% tzn.:
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1 osoba -  35 m2 + 30% = 45,5 m2

2 osoby -  40 m2 + 30% = 52,0 m2

3 osoby -  45 m2 + 30% = 58,5 m2

4 osoby -  55 m2 + 30% = 71,5 m2

5 osób -  65 m2 + 30% = 84,5 m2

6 osób -  70 m2 + 30% = 91,0 m2

7 osób -  75 m2 + 30% = 97,5 m2

   a w przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby 
zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

5. W celu weryfikacji uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego może być  
przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.  
Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego ustali, że: 1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niski-
mi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym  
wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem  
lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane  
zasoby majątkowe lub 2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących 

    z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.  
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do 
odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

6. Wnioskodawca, na rzecz którego nienależnie został wypłacony dodatek mieszkaniowy będzie zobowiązany  
do zwrotu świadczenia w podwójnej wysokości.

7. Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy wraz z odsetkami, który został przez organ umorzony stanowi 
przychód podlegający opodatkowaniu. Dla osób tych sporządzany jest PIT-8C.

* Za dochód zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych uważa się dochód 
 w rozumieniu art. 3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, który po odliczeniu kwot 
  alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f usta-

wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu,  
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyska-
nia przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
• renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
• renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach 

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
• świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym  
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

• dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

• świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym 
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich,

• ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych 
w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

• renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków 
ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach 
w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

• zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych,

• środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 
międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Mini-
strów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest 
dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
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• należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet  
z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 
samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

• należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek 
policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo 
państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności 
pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach 
pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

• należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, 
w którym osoby te uzyskały dochód,

• dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

• alimenty na rzecz dzieci,
• stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnic-

twie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz 
inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

• kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące 
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

• należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych  
na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu 
wyżywienia tych osób,

• dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
• dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
• ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe,
• ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla  

kamiennego w latach 2003-2006,
• świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
• dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
• dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą  

Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 
ubezpieczenie zdrowotne,

• renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

• zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce  
alimentacyjnej,

• świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
• pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

• kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych,

• świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych, 

• świadczenie rodzicielskie,
• zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
• stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
• przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki  
na ubezpieczenia zdrowotne; 
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2. STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

1. Przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego następuje na podstawie wniosku składanego 
przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 15 września 
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 
października danego roku szkolnego. 

3. O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód 
netto na osobę nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej. 

4. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wymagane dokumenty: 

 1. Aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez ucznia.
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy rodziców/opiekunów prawnych lub oświadczenie o wysokości dochodów 

netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy rodziców/opiekunów praw-

nych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z oznaczeniem posiadania prawa lub braku prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych) oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości uzyskiwanego zasiłku dla 
bezrobotnych. 

 4. Zaświadczenia lub oświadczenia o stypendiach otrzymywanych przez ucznia, którego dotyczy wniosek.
 5. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodar-

stwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
 6. Odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty oraz dokument potwierdzający wysokość otrzymywa-

nych alimentów lub zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów.
 7. Decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty lub oświadczenie o wysokości otrzymywanego świadczenia.
 8. Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu  

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych  
w Urzędzie Pracy).

 9. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów 
uzyskiwanych z prac dorywczych.

10. Zaświadczenie lub oświadczenie o źródle i wysokości utraconego dochodu.
11. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zaświad-

czenie na druku stanowiącym załącznik do wniosku).
12. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego 

(np. wypis ze szpitala, akt zgonu).

UWAGA: w przypadku potwierdzenia przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej udzielenia świadczenia  
pieniężnego z pomocy społecznej, wnioskodawca nie musi składać zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości  
dochodów. Dotyczy to przypadków, w którym nie jest przekroczona obowiązująca kwota określona  
w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowe informacje dot. stypendiów zasiłków szkolnych:

1. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy BIP – (zakładka pomoc 
finansowa) oraz w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ulicy Wojska Polskiego 
65 oraz w Fordonie przy ul. E. Gierczak 6.

2. Wypełnione wnioski można składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy  
ul. Wojska Polskiego 65.

3. Na każde dziecko ubiegające się o stypendium szkolne należy złożyć odrębny wniosek wraz z kompletem 
dokumentów. 
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4. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku 
szkolnym. Stypendium szkolne wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów do kwoty 
podanej w decyzji.

5. Osoby rozliczające wydatki na abonament internetowy w ramach przyznanego stypendium szkolnego nie 
mogą odliczać ich od podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z czym winny złożyć stosowne 
oświadczenie.

6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

7. Wypłata stypendium nastąpi po uprzednim okazaniu:
• oryginałów faktur, rachunków wystawionych na rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia  

lub paragonów uwzględniających wyłącznie artykuły szkolne wymienione w katalogu stanowiącym 
załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/593/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Bydgoszczy, potwierdzonych przez szkołę, do której uczęszcza uczeń,

• stosownego oświadczenia o poniesionych kosztach (np. wycieczki, zajęcia pozalekcyjne), które  
potwierdza szkoła,

• aktualnego zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez ucznia.

Opłaty:                                                                                                                                                          
Nie podlega opłacie skarbowej.     

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – 
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. 

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, 
ul. Wojska Polskiego 65, parter. 
Godziny urzędowania: 
pn., śr., czw. 8.00-15.30; 
wt. 8.00-17.30; 
pt. 8.00-13.30.

Tel. kontaktowe:
(52) 58-56-609, 58-56-606, 
58-56-607, 58-56-622,  
58-56-619, 58-56-614, 
58-56-605, 58-56-612, 
58-56-623, 
(Kierownik Referatu) 58-56-707 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem  
organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna. 

Strona 6 z 6



WSR-V.0143.1.1.2021



WSR-V.0143.1.1.2021


