ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM
2014/2015
§1
1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez
studenta i jego rodzinę w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student
złożył wniosek o przyznanie pomocy materialnej, z zastrzeżeniem przepisów § 8-10 o dochodzie
uzyskanym i utraconym.
2. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Wykaz dokumentacji
wymaganej przy ubieganiu się o świadczenie pomocy materialnej zawiera Załącznik Nr 11 do
Regulaminu.
3. Do obliczenia dochodu w rodzinie przyjmuje się dochody w wysokościach netto.
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t., Dz. U. 2012 r. poz. 361, zpóźn. zm.),
pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
faktycznie zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i faktycznie zapłacone składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
4. Jeżeli osoba prowadząca działalność opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o
zryczałtowanym podatku dochodowym osiągała również dochody opodatkowane na zasadach ogólnych
(np. z tytułu pobierania świadczeń w razie choroby lub innej pracy zarobkowej) wówczas dochody te
sumuje się.
§2
1. W dochodzie rodziny studenta uwzględnia się kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego.
2. 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 ustalania prawa do pomocy materialnej wlicza
się alimenty w otrzymanej wysokości.
3. W przypadku braku możliwości egzekucji całości lub części zasądzonych alimentów student lub członek
jego rodziny powinien zwrócić się do komornika o podjęcie postępowania egzekucyjnego. Do dochodu
wlicza się wówczas tylko tę część świadczeń, która została wyegzekwowana i potwierdzona
zaświadczeniem od komornika.
4. W przypadku braku możliwości egzekucji alimentów oraz otrzymywania bądź nieotrzymywania
świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego student przedstawia zaświadczenie od komornika o
bezskuteczności egzekucji oraz zaświadczenie o niepobieraniu bądź o wysokości pobieranych świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student
złożył wniosek o przyznanie pomocy materialnej.
5. Kwoty alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny studenta odejmuje się od dochodu rodziny
studenta.
6. Zasądzone alimenty, świadczenia wyegzekwowane od komornika, dochody z Funduszu Alimentacyjnego
są nieopodatkowane i wliczane do dochodu rodziny studenta.
§3
1. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego 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 (j.t., Dz.U. 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.). W przypadku
uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

Dochód ten jest ogłaszany corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Np.: w 2013 r.
dochód roczny z 1 ha przeliczeniowego wynosił 2869 zł.
Zgodnie z ustawą o podatku rolnym wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego jest ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa
stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego nie wlicza się:
a) ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny
gospodarstwa rolnego;
b) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
c) gospodarstwa rolnego oddanego 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 oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników umowa dzierżawy zawarta jest w
formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, osobie
niebędącej:
- małżonkiem wydzierżawiającego;
- jego zstępnym lub pasierbem;
- małżonkiem zstępnego lub pasierba;
- osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym;
- małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Ustalając dochód rodziny z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego:
a) do dochodu rodziny wlicza się czynsz dzierżawy otrzymany od dzierżawcy gospodarstwa, jako
dochód niepodlegający opodatkowaniu;
b) dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego przez dzierżawcę gospodarstwa pomniejsza się o
zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
§4
1. Jeżeli rodzic studenta lub student, który ubiega się o świadczenia pomocy materialnej, jest jednocześnie
opiekunem prawnym innego dziecka, w dochodzie jego rodziny uwzględnia się dochody dziecka
pozostającego pod opieką prawną, a w liczbie członków rodziny uwzględnia się również ww. dziecko.
2. Nie wlicza się w skład rodziny studenta rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku powyżej 26 lat nawet,
jeżeli pozostają na utrzymaniu rodziny chyba, że legitymują się orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności.
3. Przy ustalaniu prawa do świadczeń pomocy materialnej nie uwzględnia się członka rodziny studenta
przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie uważa się: dom pomocy społecznej, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład
poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne
utrzymanie.
4. Student, który wychowywał się w rodzinie zastępczej zobowiązany jest dołączyć do wniosku o pomoc
materialną dokumenty potwierdzające fakt przebywania w rodzinie zastępczej.
5. Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta.
6. Za opiekuna prawnego i faktycznego rodziny studenta uznaje się osobę, która dla udowodnienia tego
faktu przedkłada wyrok sądu rodzinnego. Wówczas dochody tych osób wlicza się do dochodu rodziny
studenta.
7. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego członka rodziny
studenta i nie wlicza się wyżej wymienionej osoby w skład rodziny.

1.

§5
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 socjalnego.

2.

W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego
nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium, przeliczenia
tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany.

3.

Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejsza się odpowiednio o zapłacone za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

4.

Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego.

II. UTRATA LUB UZYSKANIE DOCHODU
§6
W dochodzie rodziny studenta, warunkującym prawo do pomocy materialnej uwzględnia się dochód
utracony, jak i uzyskany. Zarówno utrata, jak i uzyskanie dochodu zostaje odniesiona do dochodu na
podstawie, którego ustala się prawo do stypendium (w roku akademickim 2014/2015 podstawą ustalenia
uprawnień stanowi dochód za 2013 rok).
§7
1. Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności:
a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
b) utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
c) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie
umowy o dzieło;
d) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent
przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
e) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w
rozumieniu art. 14a ust. Id ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.);
f) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
g) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń.
2. W przypadku utraty dochodu przez jednego z członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia lub po tym roku, ustalając dochód rodziny, nie
uwzględnia się dochodu utraconego.
3. Do wniosku należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający
datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
b) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa
do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta lub studenta, o ile osoby te
wliczane są do składu rodziny studenta (zasiłek dla bezrobotnych należy podać w wysokości netto);
c) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta
i okresie na jaki został on udzielony.
§8
1. Za uzyskanie dochodu uważa się następujące okoliczności:
a) zakończenie urlopu wychowawczego;
b) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na
podstawie umowy o dzieło;
d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z
wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa
rolnego;
e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania;
f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
2.

W przypadku uzyskania przez studenta lub członka rodziny studenta dochodu po roku

kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia uprawnień do stypendium, do
dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez tę osobę z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, o ile otrzymuje go w dniu ustalania
prawa do stypendium.
3. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres stypendialny (tj. w roku będącym podstawą ustalania uprawnień), ustalając
dochód członka rodziny uzyskany w tym roku, dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których
dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany nadal w dniu ustalania prawa do
stypendium.
4. Dokumentem określającym wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca zatrudnienia
może być:
a) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub jego członka rodziny oraz liczbę
pełnych miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia (w roku
akademickim 2014/2015 podstawą ustalenia uprawnień stanowi dochód za 2013 rok);
b) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku
kalendarzowym poprzedzającym okres przyznawania stypendium.
III. DOCHODY, KTÓRE NIE SĄ WLICZANE DO DOCHODU RODZINY
§9
1. Do dochodów rodziny studenta nie są wliczane dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od
osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, które nie zostały wskazane w katalogu dochodów wymienionych powyżej w § 1
ust. 5. Będą to np.:
— świadczenia rodzinne {tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w
tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne);
— świadczenia z pomocy społecznej przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki
stałe, okresowe, celowe itd.).
2. Ponadto do dochodu nie wlicza się:
a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t., Dz. U. 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
- niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA);
- oraz umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych 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 ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 173 a (pomoc materialna dla
studentów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego), oraz w art. 199a ( pomoc materialna
dla doktorantów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego );
e) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.
361, z późn. zm.).

