
………………………………………      

     (pieczątka szkoły/placówki)                       
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

w sprawie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne w ramach realizacji  

stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020  
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.  

  

I. DANE WNIOSKODAWCY:     PESEL: 

           

 

 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

II. DANE UCZNIA:      PESEL: 

           

 
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Szkoła, do której uczęszcza uczeń: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zgodnie z decyzją w sprawie ustalenia prawa do stypendium 

szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 nr DE.4462. ………………… z dnia ……………………… zrealizowałam/em 

stypendium szkolne o charakterze socjalnym w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

przyznane na dziecko/ucznia: ………………………………………………………………………………………… i poniosłam/em 

koszty zakupów rzeczowych o charakterze edukacyjnym / koszty opłat wydatkowanych na cele edukacyjne,  

w wysokości: ……………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………) 

Jednocześnie oświadczam, że w ramach przyznanej pomocy materialnej dla dziecka/ucznia 

dokonałam/em zakupów o charakterze edukacyjnym, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:  
 

Wysokość wydatków poniesionych na realizację stypendium, w tym na zakup: 

podręczników artykuły 
szkolne  

i papiernicze 

obuwie i strój 
sportowy, 

galowy 

zajęcia 
edukacyjne 

pozostałe 
formy 

Razem 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

 

 

 

     

 

Stwierdzam, że wszystkie powyższe dane podałam(em) zgodnie ze stanem rzeczywistym. 

Oświadczam, że „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.” 
Oświadczenie to składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze 

zm.), który brzmi: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
Powyższa klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Elbląg, dnia  

………………………………………………               ………………………………………………………………… 
       (miejscowość, data)                            (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 


