
Przygotowanie i realizacja IPR - najczęściej popełniane błędy 

STYPENDIUM DO WZIĘCIA! 3 000 zł



IPR to indywidualny plan rozwoju edukacyjnego,

opracowany przez opiekuna dydaktycznego we współpracy

z uczniem, związany z rozwijaniem jego uzdolnień.

Po zawarciu umowy opiekun dydaktyczny zobowiązany

jest opracować IPR i przesłać go za pomocą aplikacji

w terminie 7 dni kalendarzowych.

Po odesłaniu wniosku podgląd IPR-u widoczny jest we wniosku

ucznia w Sekcji 14.

Zawarte w IPR wydatki w ramach otrzymanego stypendium,

muszą mieścić się w katalogu wydatków kwalifikowalnych,

stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania

stypendiów.



Katalog wydatków kwalifikowalnych



Należy wydatkować pełną kwotę stypendium

do dnia 31.07.2022 r.

Wydatki mogą przekraczać wysokość stypendium,

jednak kwota wydana ponad przyznane stypendium

pokrywana jest ze środków własnych stypendysty.

UWAGA! Za wydatkowanie uważa się dokonanie

zapłaty, a nie samo złożenie zamówienia.

Jest to szczególnie ważne w przypadku wyboru opcji

płatności ZA POBRANIEM. Należy uwzględnić

odpowiednio czas dostawy.



Kurs na prawo jazdy

Kursy językowe

Szkolenia zawodowe i kursy online

Książki specjalistyczne

Materiały biurowe

Czytnik ebook

Komputer/Laptop wraz z akcesoriami (torba, myszka, pendrive)

Telefon do nauki zdalnej

Tablet, tablet graficzny

Pakiet MS Office, oprogramowanie antywirusowe itp.

Drukarka/urządzenie wielofunkcyjne wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi (papier ksero, tusze, tonery)

Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia pozaszkolne, jeżeli dotyczy 

konkretnych wydarzeń zgłoszonych wcześniej w IPR

Przykładowy katalog wydatków 

- dla każdego zawodu



UWAGA! 

W ramach kosztów kwalifikowalnych do nauki zdalnej można zakupić tylko

jedno mobilne urządzenie (tj. tylko smartfon albo tylko laptop lub wyłącznie

tablet*.

*Wyjątek stanowi tablet graficzny, którego potrzeba zakupu uzasadniona

jest kierunkiem kształcenia).



technik informatyk

podzespoły komputerowe

mikrokontroler Arduino

minikomputer Raspberry Pi

technik mechanik

wózek warsztatowy

skrzynka narzędziowa

komplet narzędzi

kosmetyczka

Lampa UV-led

Pochłaniacz pyłu

Kuferek kosmetyczny

mechatronik

miernik uniwersalny

zakup stacji lutowniczej

technik organizacji reklamy

aparat fotograficzny

tablet graficzny 

program Photoshop/Corel Draw

kucharz

sprzęt gastronomiczny

kurs carvingu

odzież gastronomiczna

Przykładowe katalogi wydatków



Wymienione wyżej wydatki muszą zostać poniesione

w terminie od 1 września 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Należy je udokumentować fakturami lub rachunkami

imiennymi wystawionymi na dane ucznia lub rodzica/

opiekuna prawnego reprezentującego w projekcie ucznia

niepełnoletniego.

WYDATKOWANIE



Kwota otrzymana w ramach stypendium może być

wydatkowana wyłącznie na cele edukacyjne:

ściśle związane z kierunkiem kształcenia ucznia,

zgodne z wydatkami zaplanowanymi w Indywidualnym Planie

Rozwoju (IPR) każdego Stypendysty.
WYDATKOWANIE



Zakupy nieuwzględnione w IPR nie będą rozliczane.

Dotyczy to również wydatków dodatkowych,

nieplanowanych, poniesionych np. w ramach powstałych

oszczędności na innych wydatkach zaplanowanych

w IPR.

W takim wypadku przed dokonaniem zakupów konieczne

jest złożenie wniosku o zmianę IPR.

Zmiana IPR najpóźniej w terminie do 15.07.2022 r.

WYDATKOWANIE



koszty egzaminu 

koszty badań przed egzaminem na prawo jazdy

koszty udziału w konkursie

migawka miesięczna

telewizor

zakup jednocześnie telefonu i laptopa/tableta*

koszt wyżywienia

koszt zakwaterowania i wyżywienia rodzica/opiekuna prawnego 

stypendysty 

koszty przesyłki/transportu towaru

koszty gwarancji i ubezpieczenia

koszty voucherów

koszty opakowania

koszty konfiguracji i zakupu pakietu IT

wyposażenie do zabudowy

wyposażenie mieszkania / kuchni / łazienki (lodówki, pralki itp.)

samochody / motocykle / rowery, itp.

opłaty celne

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:



Prawidłowy dowód zakupu powinien umożliwić stwierdzenie:

na rzecz kogo został poniesiony wydatek (tj. powinien być to

dokument imienny, zawierający pełne dane adresowe, wystawiony

na ucznia/uczennicę, któremu/której przyznano stypendium

lub w przypadku niepełnoletnich Stypendystów/tek na

rodzica/opiekuna prawnego wskazanego w aplikacji; adres

powinien być zgodny z adresem podanym w aplikacji),

przedmiot zakupu,

wartość poniesionego wydatku,

informację o dokonaniu zapłaty oraz datę zapłaty (nie może być

późniejsza niż 31.07.2022 r.),

w przypadku płatności za pobraniem – potwierdzenie daty

odbioru zapłaty wystawione przez realizatora pocztowego/kuriera,

ewentualnie sklep.

Dokumenty



Na co zwrócić uwagę

przy odbiorze dokumentu?

Nabywca i Adres 
powinny być takie, 

jak w aplikacji.

Na dokumencie 
powinno być także 
potwierdzenie, że 
ZAPŁACONO

i DATA PONIESIENIA 
WYDATKU.

UWAGA! Dokument 
potwierdzający 

płatność nie może 
być fakturą 
PROFORMA



Termin płatności na fakturze 
zaciągnięty został automatycznie 

przez system do wystawiania
faktur. W celu potwierdzenia 
PONIESIENIA WYDATKU W 
TERMINIE należy załączyć w 

takiej sytuacji POTWIERDZENIE 
PRZELEWU z prawidłową 
(faktyczną) DATĄ zapłaty.



Opiekun dydaktyczny ma obowiązek odesłać IPR w terminie

7 dni kalendarzowych od daty podpisania przez niego umowy.

Przesłany IPR musi zostać sprawdzony i zatwierdzony przez

Pracowników Biura Projektu, co umożliwi wypłatę stypendium.

Otrzymane środki rozliczane będą na podstawie sprawozdań

z IPR przesłanych przez opiekuna dydaktycznego w terminie

od 1.07 – 07.09.2022 r.

Sprawozdania zawierają m. in. zestawienie poniesionych

wydatków, dokumenty potwierdzające zakupy i informację

o realizacji IPR.

Wypłacenie i rozliczenie 

środków stypendialnych



Uczeń ma obowiązek dostarczyć dokumenty nauczycielowi

oraz w razie konieczności złożyć niezbędne wyjaśnienia.

Do obowiązków ucznia należy monitorowanie przesłanego

przez opiekuna dydaktycznego IPR i Sprawozdania

oraz niezwłoczne zgłaszanie do nauczyciela wszelkich

nieprawidłowości przed zatwierdzeniem dokumentów.

Podgląd IPR/Sprawozdania będzie dostępny we wniosku ucznia

w sekcji 14/15 po wysłaniu wniosku przez opiekuna dydaktycznego.

UWAGA! Brak kontaktu ze strony ucznia może skutkować

np. zatwierdzeniem niekompletnego sprawozdania, co będzie

równoznaczne z koniecznością dokonania zwrotu stypendium.

IPR/SPRAWOZDANIA



Przykładowe nieprawidłowości związane z funkcją PODGLĄDU

dokumentów przez ucznia:

Dotyczy IPR: Uczeń zaplanował wraz z nauczycielem wydatek, który został

uznany przez Pracowników Biura Projektu na etapie weryfikacji

za niekwalifikowalny, np. telewizor. Nauczyciel został poproszony o usunięcie

tego wydatku z IPR i ponowne odesłanie wniosku. Jeśli uczeń nie sprawdził

ostatecznej, zatwierdzonej wersji IPR (bez telewizora) i dokonał zakupu

telewizora, to kosztu poniesionego na ten cel nie będzie mógł rozliczyć

ze środków stypendialnych.

Dotyczy sprawozdania: Uczeń przekazał nauczycielowi fakturę za drukarkę,

ale opiekun dydaktyczny omyłkowo nie umieścił tego wydatku

w sprawozdaniu i nie załączył faktury w aplikacji. Jeśli uczeń nie zgłosi uwag,

Pracownicy Biura Projektu zatwierdzą sprawozdanie bez drukarki i konieczny

będzie zwrot środków stypendialnych, mimo poniesienia zaplanowanego

wydatku.

IPR/SPRAWOZDANIA



UWAGA! 

Błąd na fakturze w adresie zamieszkania, imieniu

lub nazwisku, należy skorygować sporządzając notę

korygującą, którą wystawia nabywca, a następnie

akceptuje sprzedawca (alternatywą jest wystawienie przez

sprzedawcę faktury korygującej na wniosek nabywcy).

Dane na fakturze (imię i nazwisko, adres) powinny być

tożsame z danymi, które zostały podane w aplikacji.

Bardzo ważne jest sprawdzenie poprawności danych

zawartych na fakturze tuż po jej otrzymaniu.

IPR/SPRAWOZDANIA



Przykłady innych nieprawidłowości, na które należy zwrócić uwagę:
w sprawozdaniu umieszczono opłaty za użytkowanie internetu. Faktury

wystawione są na osobę trzecią (prawidłowemu rozliczeniu podlega tylko

faktura wystawiona na pełnoletniego Stypendystę lub rodzica/opiekuna

prawnego Stypendysty niepełnoletniego, z którym podpisano umowę)

w sprawozdaniu umieszczono koszt za dostawę/reklamówkę/voucher

nie załączono tłumaczenia do obcojęzycznej faktury

załączono fakturę z adresem nabywcy innym niż wskazany w aplikacji

potwierdzenie zapłaty/przelewu jest z datą 1 sierpnia 2022 r.

załączono paragon, na którym brak jest danych nabywcy

rozliczany jest koszt egzaminu na prawo jazdy (kwalifikowalny

jest UDZIAŁ W KURSIE)

omyłkowo załączono dokumenty innego ucznia

zamiast faktury końcowej zamieszczono zamówienie (koszyk) ze sklepu

internetowego (mimo zawartych tam szczegółowych danych samo

zamówienie nie stanowi księgowego dowodu zakupu)

zamiast faktury załączono fakturę PROFORMA, która nie jest dokumentem

księgowym.

IPR/SPRAWOZDANIA



W sprawozdaniu należy rozliczać kwoty zgodne

z kwotami podanymi na załączonych fakturach, również

w przypadku, gdy w ramach realizacji IPR uczeń wydał

więcej niż 3 tys. zł (koszty przekraczające stypendium

uczeń pokrywa ze środków własnych).

Nie należy natomiast wykazywać w sprawozdaniu

wydatków niekwalifikowalnych, niezależnie od ich

wartości nawet, jeśli koszty kwalifikowalne przekroczyły

przyznane stypendium.

IPR/SPRAWOZDANIA



Biuro Projektu

ul. Gabriela Narutowicza 122

90-145 Łódź

tel. 42 212 34 06 lub 42 212 35 05

mail: zawodowcy@lodzkie.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00


