ZASADY WYLICZANIA DOCHODU RODZINY STUDENTA
I. USTALENIE SKŁADU RODZINY STUDENTA
1. Skład rodziny studenta ustala się na dzień składania wniosku, a nie składu rodziny
w poprzednim roku z którego obliczamy dochód.
2. Zgodnie z art. 179 ust 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, przy ustalaniu wysokości
dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się
dochody osiągane przez:
• studenta,
• małŜonka studenta, a takŜe będące na utrzymaniu studenta lub jego małŜonka dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŜeli 26 rok Ŝycia przypada
w ostatnim oku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na
wiek,
• rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu
dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŜeli 26 rok Ŝycia
przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez
względu na wiek.
Uwaga: PowyŜszy katalog członków rodziny ma charakter zamknięty. Oznacza to, Ŝe nie
moŜna rozszerzyć katalogu osób zaliczanych do składu rodziny studenta ani nie wliczać któregoś
z członków rodziny wymienionych w tym przepisie. Jest to katalog wyczerpujący, w związku
z czym uczelnia nawet w szczególnych przypadkach nie moŜe uwzględnić innych osób przy
badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych,
rodziców małŜonka studenta).
3. W przypadkach, gdy student nie jest samodzielny finansowo, jego sytuacja materialna
jest ustalana równieŜ z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.
4. Zgodnie z art. 179 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym – student moŜe ubiegać się
o stypendium socjalne przedstawiając dochody własne, jego małŜonka i dzieci, bez wykazywania
dochodów osiąganych przez rodziców i rodzeństwo studenta
• w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z Ŝadnym z rodziców
i potwierdził ten fakt w złoŜonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących
przesłanek:
a) ukończył 26 rok Ŝycia,
b) pozostaje w związku małŜeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 (będące na utrzymaniu studenta

•

lub jego małŜonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŜeli 26 rok
Ŝycia przypada w ostatnim oku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu
na wiek), lub

jeŜeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieŜącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyŜszy lub
równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z Ŝadnym z rodziców
i potwierdził ten fakt w złoŜonym oświadczeniu.

5. Źródłem stałego dochodu studenta moŜe być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a takŜe
między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane
umowy zlecenia, umowy o dzieło, stypendium doktoranckie i inne.

6. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla
ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Uczelnia moŜe jednak w szczególnych
przypadkach uznać źródło stałego dochodu jako stałe, np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez
studenta później niŜ w styczniu, pod warunkiem, Ŝe przy liczeniu miesięcznego dochodu
studenta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.
7. Kiedy nie wliczamy członka rodziny i jego dochodów do składu rodziny?
Do składu rodziny nie wlicza się rodzica, jeśli:
• rodzic nie Ŝyje (akt zgonu),
• rodzic zaginął (zaświadczenie z Policji),
• rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia),
• rodzic ma orzeczony alimenty względem studenta (do dochodu wlicza się wówczas
alimenty),
• rodzic, z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych
kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
• powództwo o alimenty względem rodzica zostało przez sąd oddalone.
W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie (przebywa w niej więcej niŜ 5 dni w tygodniu), ustalając dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji, a co za tym
idzie i jego dochodów.
Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – to dom pomocy społecznej, placówka
opiekuńczo-wychowawcza, młodzieŜowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich,
zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeŜeli instytucje te zapewniają
nieodpłatnie pełne utrzymanie.
(źródło: art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

8. MałŜonek rodzica studenta, niebędący jednocześnie rodzicem studenta ani jego opiekunem
faktycznym lub prawnym, nie jest uznawany przez przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie
wyŜszym za członka rodziny.
9. Rodzinę studenta stanowią rodzice i dzieci pozostające na ich utrzymaniu bez względu na to, czy
pomiędzy rodzicami została orzeczona separacja lub rozwód.
10. MałŜonkowie (a więc osoby pozostające w związku małŜeńskim) niepozostający we wspólnym
gospodarstwie domowym stanowią „rodzinę” w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, a „dochodem rodziny” w rozumieniu art. 3 pkt 2 tej ustawy są
dochody członków rodziny, to znaczy, Ŝe ustalając dochód rodziny, naleŜy uwzględnić
równieŜ dochód małŜonka niezamieszkującego wspólnie z Ŝoną i dziećmi
i niepozostającego z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
11. Za członka rodziny studenta nie uwaŜa się rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyŜej 26
lat, nawet jeŜeli pozostaje na utrzymaniu, chyba Ŝe legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności.
II. DOCHODY OPODATKOWANE NA ZASADACH OGÓLNYCH
1. Dochody opodatkowane na zasadach ogólnych ustala się na podstawie zaświadczenia
właściwego urzędu skarbowego.
2. Do zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego naleŜy dołączyć zaświadczenie z ZUS
o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych zalicza się:
• dochody opodatkowane wg skali podatkowej (na podstawie PIT),
• dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów
finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów,
• dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,
• dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości.
III. DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. W przypadku działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych – dochody ustalane są na
podstawie zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego.
2. W przypadku działalności opodatkowanej ryczałtem – dochód ustalany jest na podstawie
oświadczenia osoby osiągającej te dochody (stanowiący załącznik nr 13 do regulaminu
przyznawania pomocy materialnej).
3. W przypadku, gdy z działalności gospodarczej osiągnięta została strata, wówczas do dochodu
z działalności gospodarczej naleŜy wpisać „0” (zero).
4. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z działalności gospodarczej lub działów
specjalnych produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na zasadach ogólnych (rozliczane m.in. na podstawie PIT: 36 i 36L
z załącznikami), dochód członka rodziny pomniejsza się o podatek naleŜny oraz faktycznie
zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne). Do
wniosku o stypendium socjalne naleŜy przedłoŜyć odpowiednie dokumenty potwierdzające
wysokość faktycznie zapłaconych składek.
5. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga
dochody z pozarolniczej działalności
gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów
ewidencjonowanych lub kartą podatkową (rozliczane m.in. na podstawie PIT: 28, 28A, 28B
i 16A z załącznikami), dochód członka rodziny pomniejsza się o faktycznie zapłacone składki na
ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy.
IV. DOCHODY NIEOPODATKOWANE
1. Osoba, która osiąga dochody nieopodatkowane zobowiązana jest do złoŜenia oświadczenia
o wysokości osiąganego dochodu nieopodatkowanego (załącznik nr 12 do regulaminu
przyznawania pomocy materialnej).
Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1456 j.t.):
 renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin,
 renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach
określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 świadczenia pienięŜne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu
pienięŜnym i uprawnieniach przysługujących Ŝołnierzom zastępczej słuŜby wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu
i batalionach budowlanych,
 dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,



















świadczenie pienięŜne określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym przysługującym
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III
Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych
w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary
wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało
w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,
otrzymywane z zagranicy,
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 równieŜ w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest
dokonywane za pośrednictwem podmiotu upowaŜnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym słuŜyć ma ta pomoc,
naleŜności 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 podróŜy słuŜbowej poza granicami
kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych
jednostkach sfery budŜetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
naleŜności pienięŜne wypłacone policjantom, Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek
wojskowych i jednostek policyjnych uŜytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie
zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji
zapobieŜenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takŜe naleŜności pienięŜne wypłacone
Ŝołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach
pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
naleŜności pienięŜne ze stosunku słuŜbowego otrzymywane w czasie słuŜby kandydackiej przez
funkcjonariuszy Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej i 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 i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr
65, poz. 595, z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia
sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,
poz. 857, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub
studentom,
pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz pomoc
materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt. 1,2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 i art. 199a
ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyŜszym,

z tym, Ŝe na podstawie art. 179 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyŜszym nie wlicza się:
 świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymywanych na podstawie
przepisów ustawy: (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych,
zapomogi, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia);
 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),
- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych
umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 świadczeń, o których mowa w art. 173a i art. 199a (pomoc materialna przyznawana
studentom i doktorantom przez jednostki samorządu terytorialnego);
 stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – stypendia socjalne przyznawane przez
organizacje poŜytku publicznego.














kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez
osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
naleŜności pienięŜne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach
mieszkalnych połoŜonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyŜywienia tych osób,
dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
ekwiwalenty pienięŜne 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 ubezpieczenie 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 dłuŜników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
świadczenia pienięŜne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

2. Dochody inne niŜ wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych – nie są
wliczane do dochodu rodziny. Są to np. świadczenia z opieki społecznej.
3. Do dochodów nieopodatkowanych
Alimentacyjnego.
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4. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza
rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej
osoby.
V. DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
1. W myśl art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o Podatku rolnym (Dz.U.2013, poz. 1381),
za gospodarstwo rolne uwaŜa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako uŜytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uŜytkach rolnych,
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niŜ działalność

rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy, stanowiących
własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
2. W przypadku mniejszej powierzchni gruntów nie ustala się dochodu z gospodarstwa rolnego.
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014
r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2013 r. 2869 zł.
4. Dochód z gospodarstwa rolnego określony jest ryczałtowo i podlega uwzględnieniu bez względu
na faktyczne uprawianie gospodarstwa, pomijając kwestię utrzymywania się, czy faktycznego
uzyskiwania dochodu z gospodarstwa rolnego.
5. Aby udokumentować dochody z rolnictwa naleŜy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne
zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub w wyjątkowych przypadkach
oświadczenie właściciela o wielkości gospodarstwa rolnego wyraŜonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy za ten rok.
6. Do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się
obszary rolne oddane w dzierŜawę z wyjątkiem:
• ziemi oddanej w dzierŜawę, na podstawie umowy dzierŜawy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego,
• gospodarstwa rolnego wniesionego do uŜytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
• gospodarstwa rolnego oddanego w dzierŜawę w związku z pobieraniem renty określonej
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
7. W w/w przypadkach przedłoŜyć naleŜy dodatkowo:
• umowę dzierŜawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
• umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego
do uŜytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.,
• umowę dzierŜawy, w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierŜawę 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.
7.

•
•
•
•
•

Przez umowę dzierŜawy zawartą zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników rozumie się umowę dzierŜawy zawartą w formie pisemnej na okres
co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, zawartą z osobą
niebędącą:
małŜonkiem wydzierŜawiającego,
jego zstępnym lub pasierbem,
małŜonkiem zstępnego lub pasierba,
osobą pozostającą z wydzierŜawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
małŜonkiem osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

8. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierŜawcę gospodarstwa rolnego oddanego
w dzierŜawę, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz
z tytułu dzierŜawy.

9. Ustalając dochód rodziny z wydzierŜawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych
gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz
z tytułu dzierŜawy.
VI. DOCHODY UZYSKANE ZA GRANICĄ
1. 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 świadczeń rodzinnych.
Natomiast w przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych (dochód uzyskany), przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego
kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.
VII. UTRATA DOCHODU
1. Za utratę dochodu uznaje się wyłącznie udokumentowaną utratę spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na
podstawie umowy o dzieło,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a takŜe emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub
dzierŜawą gospodarstwa rolnego,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniu jej
wykonywania,
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń.
2. Prawo do świadczeń stypendialnych ustala się wówczas od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niŜ od miesiąca złoŜenia wniosku.
JeŜeli utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość, na wniosek
studenta - ulega zmianie od następnego miesiąca, licząc od daty złoŜenia wniosku o ponowne
przeliczenie dochodu (załącznik nr 11).
3. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok akademicki lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
4. Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi utraty dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia,
zmniejszenie wymiaru etatu) podobnie jak zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (sprzedaŜ).
VIII. UZYSKANIE DOCHODU
1. Za uzyskanie dochodu przyjmuje się wyłącznie dochód uzyskany w związku z:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej
na podstawie umowy o dzieło,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a takŜe emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku
z przekazaniem lub dzierŜawą gospodarstwa rolnego,

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
2. Student ma obowiązek zgłosić fakt uzyskania dochodu przez siebie lub członka rodziny
w okresie pobierania stypendium. W przypadku, gdy dotychczasowy dochód rodziny
powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do stypendium, nie przysługuje ono od
miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.
3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez
liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeŜeli dochód ten jest uzyskiwany
w dniu ustalania prawa do stypendium.
4. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu
z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeŜeli dochód ten jest
uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.
5. Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi uzyskania dochodu (np. zwiększenie wynagrodzenia,
zwiększenie wymiaru etatu) podobnie jak zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (zakup).

