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Wstęp
Ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) w rozdziale 8a
„Pomoc materialna dla uczniów” wprowadza pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin
najbiedniejszych. Przepisy tego rozdziału, obowiązującego od 1.1.2005 r., miały na celu wyrównanie dostępu do edukacji wszystkim dzieciom. Obecnie, mimo wprowadzenia wielu nowych regulacji wspierających finansowo rodziny w wychowaniu i edukowaniu dzieci, pomoc materialna dla
uczniów nadal funkcjonuje w obrocie prawnym. Realizacja tego zadania leży w sferze obowiązków
gminy – jako jej zadanie własne. Głównym zagadnieniem rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty
(jak też niniejszego opracowania) jest pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana
w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Uczniowie mogą także liczyć na pomoc
o charakterze motywacyjnym – w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Przyznawanie pomocy socjalnej odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty, ale rada
gminy musi skonkretyzować jej zapisy w uchwalanym przez siebie regulaminie. Do świadczeń
socjalnych mają też zastosowanie niektóre przepisy następujących aktów prawnych:
1) ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),
2) ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.),
3) ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Z kolei stypendia motywacyjne udzielane są jedynie na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Cel opracowania to praktyczne ujęcie zagadnienia pomocy materialnej dla uczniów. Publikacja jest
przeznaczona głównie dla osób zajmujących się udzielaniem świadczeń pomocy i ewentualnych
świadczeniobiorców. Intencją autorów było kompleksowe ukazanie zagadnienia oraz przedstawienie poszczególnych etapów działań przy udzielaniu świadczeń pomocy materialnej – zarówno
o charakterze socjalnym, jak i motywacyjnym – w zakresie prawa materialnego i proceduralnego.
Ponadto opracowanie zawiera wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych i organów administracji, wszystkie niezbędne wzory uchwał, decyzji i dokumentów mających zastosowanie do
pomocy materialnej.
Niniejsze wydanie uwzględnia zmiany, jakie zaszły w pomocy materialnej dla uczniów oraz
w całym systemie oświaty – w kontekście tej pomocy – w związku z reformą systemu oświaty. Rozwiązania prawne sugerowane w jego treści oparto na bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych oraz wojewodów – nadzorujących legalność wprowadzanych przez gminy regulaminów
udzielania pomocy o charakterze socjalnym oraz wydawanych decyzji stypendialnych. Stanowiska
orzecznictwa uwzględniono zarówno w treści książki, jak i we wzorach dokumentów załączonych
do publikacji. Ważnym zagadnieniem, opisanym w niniejszym opracowaniu, pozostaje również
kwestia ochrony danych osobowych wnioskodawców i uczniów, wymagana przez przepisy RODO
i Kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto w tej książce uwzględniono obszerną nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego, wprowadzoną 1.6.2017 r., oraz zmienione zasady
finansowania pomocy o charakterze socjalnym z budżetu państwa obowiązujące od 2019 r.
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Wstęp
W publikacji zawarto też informację, na jakie dodatki mogą liczyć uczniowie, których rodzice mają
przyznane prawo do zasiłku rodzinnego. Zagadnienie dotyczące świadczeń rodzinnych, w tym
zasiłku rodzinnego oraz dodatków, jest jednak tematem na oddzielną książkę.
Regulacja prawna pomocy materialnej dla uczniów to złożone zagadnienie, zawarte w wielu
aktach normatywnych, a także temat trudny w wymiarze społecznym. Mam nadzieję, że to opracowanie będzie ułatwieniem w pracy przy udzielaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
Piotr Ciszewski
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