Tekst ujednolicony
zarządzenia nr 577/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia
warunków korzystania z internatów w szkołach m.st. Warszawy, uwzględniający zmiany wynikające
z zarządzenia nr 1056/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 sierpnia 2020 r.
oraz zarządzenia nr 1927/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2021 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z internatów w szkołach
m.st. Warszawy
ZARZĄDZENIE NR 577/2018
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia warunków korzystania z internatów w szkołach m.st. Warszawy
Na podstawie art. 31 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 107 ust. 8 i 9 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Zarządzenie ustala ogólne warunki korzystania z internatów zorganizowanych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, w tym wysokość opłat za
zakwaterowanie i wyżywienie, a także termin i sposób wnoszenia opłat.
2. Dyrektor szkoły, w której zorganizowany jest internat, ustala, zgodnie z niniejszym
zarządzeniem, warunki korzystania z internatu.
§ 2. 1. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez uczniów z internatów, w następującej
wysokości:
1) w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym – 255 zł;
2) w pokoju trzyosobowym lub czteroosobowym – 185 zł;
3) w pokoju więcej niż czteroosobowym – 160 zł.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. W uzasadnionych przypadkach dyrektor
szkoły, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) albo pełnoletniego ucznia, może wydłużyć termin
wnoszenia opłaty, nie więcej jednak niż o 15 dni.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w formie gotówkowej lub w formie wpłaty na
wskazany przez dyrektora szkoły rachunek bankowy.
4. Jeżeli uczeń z uzasadnionych powodów nie mógł korzystać z internatu, opłata, o której
mowa w ust. 1, należna jest w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu ucznia.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w wysokości 22 zł, a w przypadku
szkół, które nie prowadza własnej stołówki szkolnej w wysokości 30 zł.
2. Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 wnosi się w okresach miesięcznych, nie później jednak
niż do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły
może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) albo pełnoletniego ucznia, wydłużyć termin
wnoszenia opłaty za posiłki, nie więcej jednak niż o 15 dni.
3. Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 wnosi się w formie gotówkowej lub w formie wpłaty na
wskazany przez dyrektora szkoły rachunek bankowy.
§ 4. 1. Zwalnia się rodzica (opiekuna prawnego) albo pełnoletniego ucznia z całej opłaty za
posiłki w stołówce lub z całej opłaty za korzystanie z internatu:
1) jeżeli miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wychowanka nie przekracza
90% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985);
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, po spełnieniu łącznie następujących
przesłanek:
a) nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków w stołówce lub opłaty za
korzystanie z internatu z pomocy społecznej,
b) skutki finansowe udzielonego zwolnienia znajdują zabezpieczenie w planie wydatków
szkoły.
2. Dyrektor szkoły obniża opłatę, o której mowa w ust. 1 o 50%, jeżeli miesięczny dochód na
osobę w gospodarstwie domowym wychowanka przekracza 90% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ale wynosi nie więcej niż 110% tej kwoty.
3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, o którym mowa
w ust. 1 i 2 jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, z tym, że dochód ten pomniejsza się ponadto o świadczenia pomocy materialnej,
o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361).
4. Rodzic (opiekun prawny) albo pełnoletni uczeń ubiegający się o udzielenie całkowitego lub
częściowego zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, przedkłada oświadczenie o miesięcznej
wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. W przypadku wątpliwości co do
wiarygodności tego oświadczenia dyrektor szkoły może żądać przedłożenia innych dokumentów
potwierdzających wysokość dochodu wskazanego w oświadczeniu.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym
jest m.st. Warszawa, w których zorganizowane są internaty.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
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