Załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu uprawniającego do ubiegania się
o świadczenia dla studentów w Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego
I.

Wykaz dokumentów potwierdzających dochód rodziny studenta

II.

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta
I.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHÓD RODZINY

( dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego)
1. Zaświadczenia oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (również
w przypadku wystąpienia dochodu zerowego członków rodziny oraz studenta), w tym
odpowiednio:
a) zaświadczenia dotyczące wszystkich pełnoletnich członków rodziny z właściwego urzędu
skarbowego o wysokości dochodów (zaświadczenie uwzględniające dochód, podatek należny oraz
składkę na ubezpieczenie społeczne), lub o braku dochodów lub o nierozliczaniu się z Urzędem
Skarbowym za ostatni rok rozliczeniowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b,
30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
b) oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny dotyczące dochodu
nieopodatkowanego ( załącznik 1a ), uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki. W przypadku uzyskiwania dochodu wysokość tych dochodów należy potwierdzić
zaświadczeniami lub innymi dowodami,
c) zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
d) dokument informujący o liczbie miesięcy, w których dochód był otrzymywany w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
e) jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty o której mowa w art. 8
ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej należy dostarczyć zaświadczenie
z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego
rodziny.
DODATKOWO DLA OSÓB, KTÓRE:
1) prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty
podatkowej,
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a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wartości zapłaconego podatku w przypadku podatku
opłacanego w formie karty podatkowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego określające: roczną wartość przychodu i stawkę procentową
podatku w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
2) prowadzą gospodarstwo rolne:
a) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w
hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki,
b) umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną lub w związku z pobieraniem renty
strukturalnej.
3) płacą lub otrzymują alimenty:
a) wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca członków rodziny do otrzymywania, bądź
płacenia alimentów na rzecz osoby w rodzinie lub spoza rodziny oraz zaświadczenia komornika
dotyczące egzekucji alimentów,
b) zaświadczenie z właściwego organu o wysokości pobranego funduszu alimentacyjnego w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
c) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość płaconych alimentów na rzecz osób
spoza rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
4) zadeklarują utratę lub uzyskanie dochodu:
a) dokument określający datę utraty dochodu (na przykład świadectwo pracy, decyzja o
wyrejestrowaniu działalności gospodarczej), oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego
dochodu, na przykład rozliczenie podatkowe PIT adekwatne do osiągniętych dochodów za rok
bazowy lub zaświadczenie,
b) umowa o pracę / umowa-zlecenia/ oraz dokument określający wysokość uzyskanego dochodu
netto przez studenta lub członka rodziny studenta, w przypadku uzyskania dochodu po
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
c) oświadczenie (załącznik 1b ) o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność
gospodarczą na zasadach ogólnych lub o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność
gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej.
5) są bezrobotne (dotyczy studentów studiów niestacjonarnych oraz bezrobotnych członków
rodziny studenta):
a) zaświadczenie z urzędu pracy (lub oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta)
potwierdzające fakt pozostawania studenta bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, o ile jest
on studentem studiów niestacjonarnych oraz bezrobotnych członków rodziny studenta zarówno
w przypadku studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
6) posiadają rodzeństwo lub własne dzieci:
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a) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zupełny akt urodzenia w przypadku, gdy ojciec
dziecka jest nieznany, dla rodzeństwa lub dzieci do 7-go roku życia,
b) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci
wnioskodawcy do 26 roku życia,
c) informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o adopcję lub przysposobienie dziecka,
w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego
dziecka,
d) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka,
e) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko
niepełnosprawne bez względu na wiek,
INNE DOKUMENTY:
a) akt zgonu nieżyjącego członka rodziny,
b) akt małżeństwa,
c) w szczególnych przypadkach
studenta/dziecka studenta,

odpis

zupełny aktu

urodzenia

studenta/rodzeństwa

d) odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na decyzję o przyznaniu stypendium
socjalnego wymagają dostarczenia innego dokumentu niż wyżej wymienione, Komisja
Stypendialna może domagać się takiego dokumentu.

II.
ZASADY USTALANIA I DOKUMENTOWANIA DOCHODU W RODZINIE
STUDENTA

1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne,
uwzględnia się dochody osiągane przez:

a) studenta,
b) małżonka studenta,
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do
ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się
o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem pkt 1, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów
ustawy,
b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
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- niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzonych do tych umów albo
międzynarodowych programów stypendialnych,
c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty,
d) świadczeń, o których mowa w art. 173 a i art. 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
e) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób,
f) świadczeń rodzinnych,
g) świadczeń z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o
pomocy społecznej
h) dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
i) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art.
21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby
o których mowa w pkt 1 lit.c
1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził
ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek;
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w pkt 1 lit.b,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot
określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych.
Stałym źródłem dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między
innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia,
umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy w roku.
W szczególnych przypadkach można uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy
przez studenta później niż w styczniu.
4. Ustalenie prawa do stypendium oraz jego wypłata następują na wniosek studenta.
Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć:
a) zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów (zaświadczenie
uwzględniające dochód, podatek należny oraz składkę na ubezpieczenie społeczne)
uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki, w którym złożono wniosek, jeżeli dochody te podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w
art.27, 30b,30c i 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób
fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, lub
zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku dochodowego na
zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki,
 dokumenty określające wysokość dochodu uzyskanego przez poszczególnych członków
rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki,
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zaświadczenie (ZUS, KRUS, Z-d pracy) poszczególnych członków rodziny zawierające
informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki,
zaświadczenie z urzędu skarbowego o wartości zapłaconego podatku opłacanego w formie
karty podatkowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego określające: roczna wartość przychodu i
stawkę procentową podatku w przypadku podatku opłaconego w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym złożono wniosek innego
dochodu niepodlegającego opodatkowaniu , w przypadku uzyskiwania dochodu wysokość
tych dochodów należy potwierdzić zaświadczeniami lub innymi dowodami,

b) zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i

majątkowej studenta i jego rodziny jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie studenta nie
przekracza kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2012 o pomocy
społecznej,
c) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium, w
tym:
 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o adopcję lub przysposobienie dziecka
w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie
tego dziecka,
 wyrok sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego
bądź ośrodka adaptacyjno- opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o
przysposobienie dziecka,
 wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację,
 orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania studenta bez pracy z prawem
lub bez prawa do zasiłku, o ile jest on studentem studiów niestacjonarnych oraz bezrobotnych
członków rodziny studenta zarówno w przypadku studenta studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych,
 zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony
oraz o okresach zatrudnienia,
 oświadczenie o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (załącznik 1c )
d) inne dokumenty, w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny:
 zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w
hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki,
 umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w
dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. Renty strukturalne),
 umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjnąwyrok sądu zasądzającego alimenty na
rzecz osób w rodzinie, protokół z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub
zatwierdzoną przez sąd ugodę zawartą przed mediatorem,
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zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku
uzyskania alimentów niższych niż zasądzone wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed
mediatorem,
 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych
alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów,
 zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy prowadzona
jest egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone
wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem,
 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie
są zobowiązani wyrokiem lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 dokument określający datę utraty dochodu,
 dokument określający wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po
miesiącu w którym dochód został osiągnięty przez studenta lub członka rodziny studenta,
 akt urodzenia dziecka lub rodzeństwa lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego
wiek, a jeśli się uczy – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej,
 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba
niepełnosprawna powyżej 26 roku życia,
 akt zgonu w przypadku śmierci członka rodziny,
 zaświadczenie potwierdzające przebywanie członka rodziny studenta w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 akt małżeństwa,
 inne.
d) wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii (kserokopia). Kopię dokumentów
niezbędnych do przyznania świadczeń dla studentów może uwierzytelnić pracownik Działu Nauki
i Nauczania, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
5. Przez dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych rozumie się:
 zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w







przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych
środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych,
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych pochodzące
ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub
umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów,
właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie
tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do
rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym ma
służyć ta pomoc,
należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą
- w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza
granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub
samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy,
należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu
udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,
misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności
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pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje
obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił
wielonarodowych,
należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej
przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
alimenty na rzecz dzieci,
stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na
podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669)
oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane
przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i
obywatelskich,
należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach
mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach
ekonomicznych,
ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe",
ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, – dochody
uzyskane z gospodarstwa rolnego,
dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej pomniejszone odpowiednio o
zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, –
pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt
1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych,
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kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
świadczenie rodzicielskie,
zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki
na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

6. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie ustala się dzieląc kwotę dochodów
netto uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny przez liczbę miesięcy, w których ten dochód
otrzymywali, a następnie sumując dochód miesięczny netto poszczególnych członków rodziny i dzieląc
przez liczbę członków rodziny.
7. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny,
od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku
odejmuje się kwotę zapłaconych alimentów.
8. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.
9. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o
stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się
na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskania
dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
10. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje
się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny
stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium.
11. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego
nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium, przeliczenia
dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w
którym uzyskał dochód.
12. Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:





zakończeniem urlopu wychowawczego,
uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,,
uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019
r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
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rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po
okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych,
uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

13. Przy uzyskaniu dochodu przez członka rodziny zarówno w kraju jak i za granicą do wniosku należy
dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego
dochodu.
W przypadku uzyskania przez studenta lub członka rodziny dochodu w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód studenta oraz członka jego rodziny uzyskany w tym roku
dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest
uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń – stypendium socjalnego.
W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, po roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki, dochód ich ustala się na podstawie dochodu studenta lub członka jego
rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń –
stypendium socjalnego.
14. Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:
 uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych ,
 utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r.
o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w
rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.
36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 utratą świadczenia rodzicielskiego,
 - utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
 utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
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15. W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu
utraconego.
16. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje
lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed
mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do stypendium wlicza się
alimenty w otrzymywanej wysokości.
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