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Państwo Wojewodowie 

Wszyscy 

 

 

Szanowni Państwo Wojewodowie, 

 

uprzejmie informuję, że od 26 marca 2019 r. obowiązuje  nowe rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom 

dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji1. 

 

Rozporządzenie wprowadza nowy wskaźnik, określający liczbę uczniów, którym 

przyznano stypendium szkolne. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowy 

dotyczący liczby osób pobierających zasiłki okresowe.  

Wskaźnik, dotyczący liczby uczniów, którym przyznano stypendium szkolne,  

jest niezbędny do ustalenia wysokości dotacji przyznanej na pomoc materialną 

dla uczniów. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym zakresie, korzysta z danych 

przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego do Systemu Informacji 

Oświatowej.  

Nadmieniam, że szczegółowe informacje o liczbie uczniów, którym przyznano 

stypendia szkolne, zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

również w sprawozdaniach z realizacji pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów w 2018 r. 

 

Z analizy danych przedstawionych w sprawozdaniach wynika, że w przypadku 

większości gmin, występują bardzo duże różnice pomiędzy danymi 

                                            
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2019 r. w sprawie terminów 
przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. poz. 554). 



 

 

zamieszczonymi w Systemie Informacji Oświatowej, a danymi przedstawionymi 

w sprawozdaniach przekazanych do MEN.2 

 

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację liczby 

uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne o charakterze socjalnym 

w roku szkolnym 2017/2018.  

Przesłane dane będą stanowiły podstawę do ustalenia wysokości dotacji celowej 

na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Proszę o przesłanie danych liczbowych, w formie edytowalnej, do 30 lipca 

2019 r., do Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego  

oraz na adres poczty elektronicznej: joanna.bitowt@men.gov.pl. 

 

W załączeniu do pisma przekazuję wzór tabeli do uzupełnienia. 

 

Z poważaniem, 

 

 

                                            
2 Wiele gmin podaje nawet liczbę „0” w SIO jako liczbę uczniów, którym przyznano stypendium 
szkolne na dzień 30 września 2018 r. za rok szkolny 2017/2018, gdy tymczasem dane wskazane 
w sprawozdaniu za ten sam okres są inne. 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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