Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2018/2019
– zarządzenie nr 32/2018 Rektora PW

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu
§1
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne i stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania uwzględnia się dochody
osiągane przez studenta i jego rodzinę, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przy ustalaniu wysokości dochodu studenta samodzielnego finansowo uwzględnia się
wyłącznie dochód osiągnięty przez studenta, małżonka studenta, a także będące na
utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do
26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz
dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
§2
W przypadku, gdy członek rodziny osiąga przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. 2016, poz. 2032, z późn. zm.)dochód stanowi przychód pomniejszony
o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na
ubezpieczenie zdrowotne.
§3
Do wniosku o stypendium socjalne i stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania
należy dołączyć oryginał lub odpis dokumentów o których mowa w §4, a w uzasadnionych
przypadkach uwierzytelnione kopie tych dokumentów. Uwierzytelnienia może dokonać
pracownik dziekanatu, członek Komisji Stypendialnej, notariusz lub instytucja, która dokument
wydała.
§4
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne i stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania bierze się pod uwagę
wymienione poniżej dokumenty dotyczące studenta i członków jego rodziny, tj.:
1) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym
odpowiednio:
a) dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym bieżący rok akademicki, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b,
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30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych- zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na
ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu i wysokości należnego podatku,
b) w przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje
odpowiednio o:
1) formie opłacanego podatku,
2) wysokości przychodu,
3) stawce podatku,
4) wysokości opłaconego podatku,
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
c) dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny- oświadczenia członków rodziny
o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki dochodu
niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do zasad
ustalania i dokumentowania dochodu,
d) dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny – zaświadczenie z ZUS lub
oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej; wzór oświadczenia
określa załącznik nr 2 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu,
e) w przypadku nieuzyskania z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości
uzyskanych dochodów, spowodowanego brakiem dochodów - także oświadczenie
o zerowym dochodzie; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do zasad ustalania
i dokumentowania dochodu,
f) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
użytków rolnych w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki,
g) 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
strukturalnej),
h) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
i)

j)

kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na
rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub kopię odpisu protokołu posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody
zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie
lub poza rodziną,
w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je
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w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie
zawartej przed mediatorem:
–

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
wyegzekwowanych alimentów lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę
uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą
albo o nie podjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem
podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę
uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli
dłużnik zamieszkuje za granicą,
k) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,
jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą
zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny,
przebywającego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki, w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie,
m) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego
dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka
rodziny, zgodnie z §6,
n) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego przez członka rodziny
dochodu z pierwszego pełnego miesiąca w przypadku uzyskania dodatkowego
dochodu, zgodnie z §7;
2) w przypadku rodzeństwa:
l)

a) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający
wiek dziecka, a w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, zaświadczenie ze
szkoły,
b) zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej
się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
uczy się w szkole wyższej;
3) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty
w przypadku osoby uczącej się;
4) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię
aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej
dziecko;
5) orzeczenie o niepełnosprawności z wpisanym stopniem niepełnosprawności, w przypadku,
gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna powyżej 18 roku życia;
6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub informację sądu
o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby
faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
7) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w
związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm), lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli
zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;
9) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
10) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka.
§5
1. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają
potwierdzenia innym dokumentem, niż wymienione w §4, Uczelnia może domagać się
takiego dokumentu.
2. W uzasadnionych przypadkach dziekan albo odpowiednio Wydziałowa Komisja
Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą zażądać doręczenia
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji
dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu. W przypadku
niedostarczenia przez studenta zaświadczenia może zostać wezwany do przedstawienia
wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w terminie skutkuje odmową przyznania stypendium
socjalnego.
3. Działając zgodnie z artykułem 7b Kpa o współdziałaniu organów administracji publicznej w
uzasadnionych przypadkach dziekan albo odpowiednio Wydziałowa Komisja Stypendialna
lub Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą zwrócić się do odpowiedniego organu
odpowiedzialnego za pomoc społeczną o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
studenta i jego rodziny w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej.
4. W uzasadnionych przypadkach dziekan albo odpowiednio Wydziałowa Komisja
Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ma prawo zażądać okazania innych
dokumentów poświadczających dochód i uwzględnić je w postępowaniu.
§6
1. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, w roku kalendarzowym poprzedzającym
bieżący rok akademicki lub w bieżącym roku akademickim, ustalając jego dochód,
uwzględnia się dochód utracony. Do wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego należy
dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość
utraconego dochodu.
2. W przypadku utraty dochodu i uzyskania innego dochodu w roku kalendarzowym
poprzedzającym bieżący rok akademicki, dochód rodziny należy pomniejszyć o dochód
utracony w części nieznajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym
roku kalendarzowym i nie utraconym do dnia zgłoszenia wniosku o stypendium.
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3. Przez utratę dochodu, o której mowa w ust. 1 i 2, rozumie się utratę dochodu spowodowaną:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
4) utratą
zasiłku
przedemerytalnego
lub
świadczenia
przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej;
5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650),
6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w
przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
8) utratą świadczenia rodzicielskiego;
9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników;
10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
4. Jeśli utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość ulega zmianie
od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia dokumentów potwierdzających utratę
dochodu.
5. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej
działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające
pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc
od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub
zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
§7
1. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu:
1) w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, ustalając jego
dochód, 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 stypendium;
2) po roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, jego dochód ustala
się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca
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następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest
uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium
do wniosku o uwzględnienie dochodu uzyskanego należy dołączyć dokument potwierdzający
uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu.
2. W przypadku, gdy 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. Przez uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się uzyskanie dochodu
spowodowane:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego;
2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej;
5) rozpoczęciem 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;
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników;
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
10) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
4. Obowiązkiem studenta jest zgłoszenie w ciągu miesiąca faktu uzyskania dochodu przez
członka rodziny.
§8
1. W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód
rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących
się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki.
2. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 1, wyznacza się jako iloczyn powierzchni użytków
rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego co roku
Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w sprawie wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego.
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3. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa
stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane
w dzierżawę z wyjątkiem:
1) 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;
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną;
3) 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..
4. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego
w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 3, dochód uzyskany z gospodarstwa
rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
5. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o
zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
6. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych
gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz
z tytułu dzierżawy.
7. W przypadku uzyskiwania dochodów
pozarolniczych, dochody te sumuje się.

z

gospodarstwa

rolnego

oraz

dochodów

§9
1. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza
rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym bieżący rok akademicki odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w roku
kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki.
2. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje
lub otrzymuje je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sądową, do dochodu
rodziny wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości.
§ 10
1. W przypadku, gdy z dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się tę
opłatę. Ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny
przebywającego w tej instytucji.
2. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
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nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
§ 11
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 poprzedniego roku
kalendarzowego.
2. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
dochód, którego nie osiągał w poprzednim roku kalendarzowym, przeliczenia dokonuje się
na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym
uzyskał dochód.
3. Dochód opisany w pkt 1 i 2 pomniejsza się o podatek należny, obowiązkowe składki
na ubezpieczenie społeczne oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne.
§ 12
1. W przypadku, gdy członek rodziny zaginął, osoba składająca wniosek dołącza zaświadczenie
właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, a w przypadku
cudzoziemców posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, właściwej instytucji.
2. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego
członka rodziny, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się
zaginionego.
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