Wytyczne do wniosku o stypendium socjalne
I.

Ustalanie składu rodziny
Ustalenie składu rodziny ma wpływ na wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku.

Skład rodziny ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku.
Należy przedstawić dochody osób, które wchodzą w skład rodziny w momencie składania wniosku.

Osoby w rodzinie studenta, które student powinien uwzględnić w swoim wniosku o stypendium socjalne:
1) student (wnioskodawca)
2) współmałżonek studenta
3) dzieci pozostające na utrzymaniu studenta lub jego współmałżonka :
• niepełnoletnie,
• pełnoletnie, ale tylko uczące się - do 26 roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów
- do ich ukończenia,
• niepełnosprawne – bez względu na wiek
4) rodzice studenta
5) rodzeństwo studenta (dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców studenta)
• niepełnoletnie,
• pełnoletnie, ale tylko uczące się - do 26 roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów
- do ich ukończenia,
• niepełnosprawne – bez względu na wiek
W przypadku rozwodu rodziców istotne jest, który rodzic jest opiekunem prawnym studenta, a który jest zobowiązany płacić
alimenty. Dochody rodzica, który płaci alimenty (ani jego osoba) nie będą brane pod uwagę, jedynie wysokość płaconych przez
niego alimentów, które będą dochodem osoby, która je otrzymuje.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się
dochody uzyskiwane przez:
1) studenta;
2) małżonka studenta (jeżeli pozostaje w związku małżeńskim) oraz będące na utrzymaniu studenta lub małżonka
studenta 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
3) rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 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.
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o
których mowa w pkt 3 powyżej w przypadku gdy:
1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym
oświadczeniu (zał. nr 9 do regulaminu pomocy materialnej) 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 wyżej wymienionym pkt 2)
lub
2) spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy 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, (tj. od 01.11.2016r do 31 października 2017.: 930,35zł)
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym
oświadczeniu (zał. nr 9 do regulaminu pomocy materialnej)
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Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku
podatkowego (2016r) przez 12 miesięcy.
Fakt posiadania stałego źródła dochodu należy wykazać i udokumentować, w szczególności przedstawiając
oświadczenie oraz np. zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego, zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu
pracy, umowy cywilnoprawne (np. zlecenia, o dzieło), decyzje o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający
alimenty.
Do składu rodziny nie wlicza się: konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny, członka rodziny
przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w domu pomocy społecznej, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie
poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjnoopiekuńczym a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie.
W składzie rodziny nie uwzględnia się także osoby uznanej za zaginioną pod warunkiem posiadania dokumentu z
policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu.
Po ustaleniu składu rodziny, w celu obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie należy dostarczyć
dokumentację dotyczącą dochodów wszystkich członków rodziny

II.

Zasady obliczania dochodu

W celu obliczenia wysokości dochodu netto w rodzinie sumuje się wszystkie dochody podlegające i
niepodlegające opodatkowaniu uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku 2016.

Dochód roczny netto obliczany jest przez odjęcie od dochodu brutto należnego podatku dochodowego, zapłaconej
składki na ubezpieczenie społeczne oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (dane z zaświadczenia z
US i ZUS za rok 2016r).
(dochód brutto) – (podatek) – (skł. na bezp. społeczne) – (skł. na bezp. zdrowotne) = (dochód roczny netto)
Dochód miesięczny netto: dochód netto dzielimy na liczbę przepracowanych miesięcy, w których dochód
faktycznie został osiągnięty.
dochód netto
liczba przepracowanych miesięcy

=

dochód miesięczny netto

Dochód netto na osobę w rodzinie: wyliczone dochody miesięczne netto pełnoletnich członków rodziny sumujemy
i dodajemy ewentualne alimenty, dochód z rolnictwa lub ryczałtu, po zsumowaniu otrzymujemy dochód netto w
rodzinie dzielimy na liczbę osób wpisanych w skład rodziny
dochód netto w rodzinie
wszystkich członków rodziny

=

dochód netto na osobę w rodzinie

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia go do ubiegania się o
stypendium socjalne w roku akad. 2017/2018 nie może być wyższa niż 1050,70 zł. Jest to dochód po odliczeniach
- dochód netto na osobę w rodzinie, wyliczony na podstawie roku 2016 (z uwzględnieniem ewentualnych
późniejszych zmian w sytuacji materialnej, czyli tzw. "utraty dochodu" i "uzyskania dochodu")
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Uwaga! Dochód wyliczamy każdemu członkowi rodziny oddzielnie, dlatego też ważne jest aby na zaświadczeniu z
Urzędu Skarbowego dochody rodziców czy małżonków były podane oddzielnie

Dochód utracony
Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami:
• uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
• utratą prawa do 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 lub renty socjalnej
• wyrejestrowanie lub zawieszenie pozarolniczej działalności gospodarczej( art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

•
•

•
•
•

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 utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
utrata świadczenia rodzicielskiego
utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym

Nie można traktować jako "dochodu utraconego" np. dochodu z alimentów, jeśli osoba zobowiązana do ich płacenia
żyje, dochodów z gospodarstwa rolnego, które zostało sprzedane. Mimo że dana osoba nie ma już w chwili obecnej
tych dochodów – trzeba ich kwotę osiągniętą w roku 2016 uwzględnić przy obliczaniu jej miesięcznego dochodu.
Natomiast jeśli np. dana osoba pracowała w roku 2016 w firmie X na umowę zlecenie lub umowę o pracę, a umowa
ta uległa zakończeniu w roku 2017 (lub jeszcze w roku 2016) to dochód z 2016 roku widniejący na na zaśw. z US
nie jest uwzględniany w wyliczeniach, miesięczny dochód tej osoby wynosi 0 zł.
Przebywanie na urlopie bezpłatnym nie stanowi utraty dochodu.
W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po
tym roku, ustalając dochód do stypendium nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Dochód uzyskany
Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:
• zakończenie urlopu wychowawczego;
• uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
• uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
• uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
• rozpoczęcie lub wznowienie pozarolniczej działalności gospodarczej( art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca
2004r. o swobodzie działalności gospodarczej)

•
•
•
•

uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
uzyskanie świadczenia rodzicielskiego
uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym (2016r) poprzedzającym rok
akademicki, uzyskany w tym roku (2016r) dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został
osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.
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W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym (2016r) poprzedzającym rok akademicki dochód ustala
się na podstawie dochodu 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 stypendium.
Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi uzyskania dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru
etatu) ani utraty dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu).
Wymienione poniżej dochody nie mogą być ani "dochodami utraconymi" (trzeba je uwzględniać w wyliczeniach,
mimo że już nie występują), ani "dochodami uzyskanymi" (nie należy ich uwzględniać w wyliczeniach, mimo że
pojawiły się po 2016 r. i występują w chwili obecnej):
- dochody z gospodarstwa rolnego
- dochody z wynajmu
- dochody z alimentów (tylko alimenty z 2015 r. od osoby, która zmarła są "dochodem utraconym")
- dochody ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Do dochodu rodziny nie wlicza się
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

dochodów rodziców i rodzeństwa, jeżeli student jest samodzielny finansowo;
świadczeń pomocy materialnej dla studentów na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy o systemie oświaty;
stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez organizacje pożytku publicznego
świadczeń, o których mowa w art. 173a (stypendia samorządowe dla studentów), art. 173b (stypendia za
wyniki w nauce od instytucji), art. 199a (stypendia samorządowe dla doktorantów) ustawy Prawo o
Szkolnictwie Wyższym;
zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłku
pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego;
świadczeń z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej tj. zasiłki stałe,
okresowe, celowe itd.;
dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
stypendiów przyznanych w ramach funduszy strukturalnych UE;
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;

Dochody z działalności gospodarczej
W przypadku działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych - ustalane na podstawie zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego
W przypadku działalności opodatkowanej ryczałtem lub kartą podatkową – dochód ustalamy na podstawie
oświadczenia osoby osiągającej te dochody

III. Wymagane dokumenty
(dostępne na stronie internetowej w zakładce „dla studentów” „wzory dokumentów”
- http://wszedukacja.pl/dla-studentow/wzory-dokumentow/)

W każdym przypadku do wniosku należy dołączyć:
1) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny
podlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych Osoby, które w 2016 roku nie osiągnęły
żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu
zeznania podatkowego (zał. nr 3- do regulaminu pomocy materialnej )
W/w zaświadczeniu ujęte są przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (podatek według
skali podatkowej), art. 30b (podatek od dochodu m. in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych
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instrumentów), art. 30c (podatek liniowy od dochodu z działalności gospodarczej), art. 30e (podatek od dochodu z
odpłatnego zbycia nieruchomości) i art. 30f (podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm . ich źródła wynagrodzenia
z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z działalności
gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, etc.
UWAGA: na wspólnym zaświadczeniu z US dla małżonków muszą być wyodrębnione dochody każdego z nich.

2) Zaświadczenie z ZUS o wysokości składek zdrowotnych w 2016r.. Zaświadczenie to składa student i każdy
członek rodziny studenta, który osiągnął dochód.

3) Oświadczenie każdego członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych (zał. nr 5 - do regulaminu pomocy materialnej)
UWAGA w oświadczeniu wykazujemy dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wypłacony w 2016r (kwoty otrzymane na
podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych )

Ponadto stosownie do sytuacji:
4) dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu lub karty podatkowej:
oświadczenia pełnoletnich członków rodziny studenta i studenta (zał. nr 4 do regulaminu pomocy materialnej).
5) zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy.
6) kopię odpisu 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 z mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie alimentów lub
orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
7) kopię odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego, orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu
małżonka lub rodzica studenta- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
8) odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
9) skrócony akt ślubu studenta,
10) skrócony akt urodzenia dziecka studenta lub odpis zupełny w przypadku gdy ojciec dziecka studenta jest
nieznany
11) oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, (zał. nr 9 - do
regulaminu pomocy materialnej)
12) 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.
13) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów – w przypadku, gdy osoba uprawniona
nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej
lub ugodzie zawartej przed mediatorem.
14) Zaświadczenie o okresie i prawie do pobierania zasiłku w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w
Urzędzie Pracy
15) oświadczenie potwierdzające fakt pozostawania bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych
członków rodziny studenta i studenta niezarejestrowanych w UP (zał. nr 10 - do regulaminu pomocy
materialnej)
16) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka – w przypadku gdy w rodzinie studenta wychowuje się dziecko
niepełnosprawne pozostające na utrzymaniu studenta, jego małżonka, rodziców studenta, opiekunów prawnych
lub faktycznych studenta.
17) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu w okresie późniejszym niż ten,
do którego odnoszą się przedłożone zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w
dniu ustalania prawa do stypendium (np.: zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i wynagrodzeniu
netto, umowa + rachunek)
18) dokument poświadczający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu w roku bazowym tj. 2015 i
po tym roku. (świadectwo pracy, zaświadczenie od byłego pracodawcy)
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19) w przypadku posiadania rodzeństwa lub dzieci poniżej 18 lat, wymagane są kserokopie aktu urodzenia lub inny
dokument potwierdzający wiek dziecka. Ponadto dla uczącego się rodzeństwa lub dzieci studenta powyżej 18
roku życia wymagane są zaświadczenia o pobieraniu nauki.
20) dokument potwierdzający wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu (zał. nr 5 - do regulaminu
pomocy materialnej) o dochodach niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w art.3 pkt 1 lit. c Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych – tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm., tj.:
•

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 pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach
przysługujących żołnierzom zastępczej służby 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 pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 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 również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest
dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
na rzecz podmiotów, którym służyć ma 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 (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)),

•

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
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 i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te
uzyskały dochód,

•

wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych
wkładów gruntowych,

•

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 sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127, poz. 857 i nr
151, poz. 2014 oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, z wyłączeniem:
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. Zm.), świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
otrzymywanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b,
199a przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 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,
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•

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,

•

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 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 Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP:
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,

•

zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej,

•

świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów.

•

świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693),
kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 810 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci),
świadczenie rodzicielskie,

•
•

16) inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.
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