Wniosek o stypendium socjalne
Stypendium socjalne na rok akademicki ………..

TAK/NIE*

Warszawa, dnia ……….…………. 20… r.

(Prosimy o wypełnienie całego wniosku drukowanymi literami)




Komisja Stypendialna
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w miejscu

Semestr zimowy
Semestr letni

Część I.
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE
I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO
1. Dane osoby ubiegającej się:
Nazwisko i imię
PESEL

Nr albumu

Tryb studiów (niepotrzebne skreślić) Kierunek studiów (niepotrzebne skreślić)
Stacjonarne / Niestacjonarne*
PRAWO / ADMINISTRACJA / *
Miejsce stałego zamieszkania

Rok studiów

Adres korespondencyjny

Telefon komórkowy

Adres stałego zameldowania rodziny, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo
domowe

Adres mailowy

Semestr

Telefon domowy

Oświadczam, że (należy zaznaczyć odpowiednie wiersze i uzupełnić miejsca, zaznaczone kropkami "…").



wniosku o ww. stypendia nie złożyłem na innej uczelni. W przeciwnym wypadku należy przedstawić zaświadczenie z
uczelni o wysokości stypendium.


2.

jestem w trakcie urlopu dziekańskiego od ………. / 20……. (miesiąc / rok).

Wnoszę o przyznanie:

Prosimy zaznaczyć odpowiednie pola
1.
Stypendium socjalnego
2.
3.

3.





Uwagi

Stypendium mieszkaniowego
Stypendium na wyżywienie

Dane członków rodziny, w tym dzieci do 26 lat.

Za członków rodziny studenta uważa się:
a) małżonka studenta,
b) dzieci studenta, jego małżonka oraz dzieci rodziców studenta pozostające na ich utrzymaniu w wieku do ukończenia 18
lat, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia (jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia),
dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
c) rodziców studenta, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz dzieci rodziców studenta pozostające na ich utrzymaniu w
wieku do ukończenia 18 lat, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia (jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku
studiów, do ich ukończenia), dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, o ile wnioskodawca nie jest samodzielny
finansowo.
L.p.
Imię i nazwisko
Stopień pokrewieństwa
Data urodzenia
1.
Wnioskodawca
Miejsce zatrudnienia lub kształcenia
2.
Miejsce zatrudnienia lub kształcenia
3.
Miejsce zatrudnienia lub kształcenia
4.
Miejsce zatrudnienia lub kształcenia
5.
Miejsce zatrudnienia lub kształcenia
6.
Miejsce zatrudnienia lub kształcenia
7.
Miejsce zatrudnienia lub kształcenia
8.
Miejsce zatrudnienia lub kształcenia

4.

Dochody netto członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym 2019.
Wpisuje się dochód po odliczeniach podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz sumy składek na
ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku braku dochodu należy wpisać "0". Wnioskodawca jest zobowiązany wpisać
wszystkie dochody, wyszczególnione w Pouczeniu.
Członkowie rodziny
Dochody (PLN)
Ogółem
(PLN)
(Nazwisko i Imię)
opodatkowane na
(inne)
zasadach ogólnych
niepodlegające
opodatkowaniu

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM

5.

Inne dane
5.1. Alimenty świadczone na rzecz innych, niż wymienione w pkt. 3., osób, w roku 2019
wyniosły ……………………… zł …… gr.
5.2. Opłata ponoszona za członka rodziny, przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie w roku 2019 wyniosła ……………………….. zł …….. gr.

6.

Obliczenie dochodu netto na członka rodziny

Suma dochodów wykazanych w pkt.4, pomniejszona o kwoty wymienione w pkt.5., wynosi:
Razem ……………………….. zł ……….. gr

7.

Na osobę ………………. zł ….. gr

OŚWIADCZENIA

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych, o ś w i a d c z a m , że podane wyżej
informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy materialnej są kompletne i zgodne ze
stanem faktycznym, oraz że zapoznałem się warunkami wymaganymi do otrzymania stypendium.
Zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.
...............................................................
(Własnoręczny podpis studenta)

Do Wniosku załączam następujące dokumenty:











Zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów netto
uzyskanych przez członków rodziny w roku 2019 podlegających
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych
Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów w roku 2019
uzyskanych z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiągalnych przez osoby fizyczne (Załącznik nr1)
Oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych
w roku 2019 niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
(Załącznik nr2)
Zaświadczenia właściwych organów gminnych o wielkości gospodarstwa
rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w
roku kalendarzowym 2019, z którego ustala się dochód.
Zaświadczenie o ilości zameldowanych i pozostających na wspólnym
utrzymaniu osób
Inne...................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
Inne...................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
Inne...................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
Inne...................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................

Ilość załączników
…

...

...

...

...

...

...

...

Wnoszę o:
(Prosimy zaznaczyć odpowiednie pola)



Dokonywanie przelewu świadczeń na rachunek w banku:..............................................................................................
Nr rachunku bankowego (26 cyfr)

      

UWAGA!

Przekazywanie przyznanych kwot świadczeń pomocy materialnej na pokrycie kosztów czesnego.
W przypadku zalegania w płatności czesnego za naukę, przyznane kwoty świadczeń pomocy materialnej będą
automatycznie przekazywane na pokrycie kosztów czesnego.
………………………………………………
(Własnoręczny podpis studenta)

Część II.
UZASADNIENIE WNIOSKU O STYPENDIUM MIESZKANIOWE
Część II wypełniają wyłącznie studenci, ubiegający się o stypendium socjalne i ww. świadczenie.
Stypendium mieszkaniowe przysługuje wyłącznie studentom studiów stacjonarnych (dziennych).
Krótki opis stałego miejsca zamieszkania:
Miejscowość
......................................................................................................................................................
Odległość od Uczelni
........................................................................................................................................
Środki komunikacji
............................................................................................................................................
Czas dojazdu
....................................................................................................................................................
Krótki opis miejsca tymczasowego zakwaterowania - położenie, charakter lokalu (akademik, stancja,
wynajmowane mieszkanie, inne):
Położenie
..........................................................................................................................................................
Charakter lokalu (akademik, stancja, wynajmowane mieszkanie, inne) ..........................................................
..........................................................................................................................................................................
.
..........................................................................................................................................................................
.
Studenci ubiegający się o stypendium mieszkaniowe obowiązani są wykazać poniesienie kosztów
na zakwaterowanie. Może to być np. umowa najmu, zaświadczenie o zapłacie czynszu itp.
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. ............................................................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................................................................................
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych, o ś w i a d c z a m , że podane wyżej
informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy materialnej są kompletne i zgodne ze
stanem faktycznym.
Zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem poinformowany o przysługującym mi
prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.
......................................................................................................
(Podpis osoby ubiegającej się o stypendium)

UWAGI KOMISJI:

POUCZENIE
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Szczegółowe zasady wykazywania i obliczania dochodów wnioskodawcy i jego rodziny
Sytuację materialną studenta tj. miesięczną wysokość dochodu przypadającą na osobę w rodzinie studenta, ustala się na zasadach określonych w
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). Art. 3 pkt 1 tej ustawy wymienia dochody
brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej.
Do dochodu wliczają się:
a) przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione enumeratywnie w
art. 3 pkt 1 lit c ww. ustawy 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 19391945, 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.),
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,
dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
alimenty na rzecz dzieci, zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu,
stypendia określone w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne
stypendia przyznawane 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,
dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137,
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081),
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 20032006,
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: podatek dochodowy oraz
składaki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalne),
zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w katalogu dochodów w lit c, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji
materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego. W szczególności nie będą wliczane świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny,
dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej
(tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.), dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
Ponadto do dochodu nie wlicza się:
• stypendiów i zapomóg dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
• świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne" (tzw. stypendia unijne dla uczniów i studentów),
• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329, z późn. zm.),
• świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób,
• dochodów rodziców, jeżeli student bądź doktorant jest samodzielny finansowo.
W przypadku osób osiągających dochody z gospodarstwa rolnego - stosownie do art. 179 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - przyjmuje
się, iż dochód deklarowany z 1 hektara przeliczeniowego nie może być niższy niż 3244 zł rocznie.
W przypadku osób osiągających dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochód deklarowany w oświadczeniu nie może
być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie
zdrowotne.
Student składający wniosek o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie jest zobowiązany wykazać w nim dochody wszystkich członków
rodziny utrzymujących się ze swoich połączonych dochodów. W przypadku pełnoletnich członków rodziny, nieosiągających dochodów, student jest
zobowiązany złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezłożeniu zeznania podatkowego.
„Dochód uzyskany” i „Dochód utracony”
Na potrzeby wniosku o stypendium socjalne, obliczając miesięczny dochód danej osoby, cały jej dochód roczny z 2019 r. należy podzielić na 12
miesięcy, by otrzymać przeciętny miesięczny dochód, WYJĄTKIE M są sytuacje "utraty dochodu" lub "uzyskania dochodu".

"Utrata dochodu" i "uzyskanie dochodu" - najogólniej mówiąc: służą aktualizacji wyliczeń opartych na roku 2019. W sytuacjach, gdy w momencie
składania wniosku, w stosunku do roku 2020 zaszły zmiany w dochodach członków rodziny (brak obecnie źródła dochodu, które w 2019 r.
występowało, czyli nastąpiła "utrata dochodu" lub pojawiło się nowe źródło dochodu, którego nie było w 2018 r., czyli nastąpiło "uzyskanie dochodu")
- należy wyliczenia oparte na roku 2019 odpowiednio zweryfikować.
W przypadku utraty dochodu w roku 2019 lub po roku 2019, ustalając dochód danej osoby z roku 2018 - nie uwzględnia się dochodu utraconego:
kwota osiągnięta w roku 2019 z tego źródła nie jest liczona (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako utracony!- patrz definicja utraty
dochodu).
W przypadku uzyskania dochodu po roku 2019 należy dodać do dochodów miesięcznych danej osoby z roku 2019, kwotę uzyskanego
dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako
uzyskany!- patrz definicja uzyskania dochodu) - np. jeśli umowa o pracę została zawarta 1 lipca 2020 r. to kwotą "dochodu uzyskanego" będzie kwota
wynagrodzenia netto za sierpień 2020 r.
Punktem odniesienia jest zawsze moment składania wniosku (aż do otrzymania decyzji). Oznacza to, że np. jeśli ktoś z rodziny miał w roku 2020 od
lutego do sierpnia dochód ze źródła, którego nie było w 2019 r. - nie jest to "dochód uzyskany", gdyż w momencie składania wniosku nie ma już
źródła z tym dochodem. Taki dochód w ogóle nie będzie uwzględniany w wyliczeniach.
Do momentu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji przez komisję, student/doktorant ma obowiązek zgłosić wszelkie zmiany w sytuacji materialnej
rodziny ("dochód utracony" i "dochód uzyskany").

UTRATA DOCHODU ("dochód utracony")
Utrata dochodu ma miejsce, jeśli dany dochód występował w roku 2019 i nie występuje w chwili obecnej – został utracony (jego źródło) w roku 2019
lub po roku 2019, co należy udokumentować. Tym samym kwota dochodu osiągnięta z tego źródła w roku 2019 nie jest uwzględniana przy obliczaniu
miesięcznego dochodu danej osoby, która zgłasza dochód utracony. Jednak nie każdy dochód, mimo że przestał występować u danej osoby, można
zgłosić jako "dochód utracony". Ważne jest co to był za dochód, z jakiego źródła, na jakiej podstawie osiągany.
Utrata dochodu może być spowodowana wyłącznie:
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, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303)
5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2019, poz.299, z późn.zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U 2019, poz. 300, z późn.zm.),
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.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
W związku z powyższym, nie można traktować jako "dochodu utraconego" np. dochodu z alimentów, jeśli osoba zobowiązana do ich płacenia żyje,
dochodów z gospodarstwa rolnego, które zostało sprzedane, dochodów z wynajmu, dochodów z zasiłku chorobowego, jeśli nie było utraty
zatrudnienia. Mimo że dana osoba nie ma już w chwili obecnej tych dochodów – trzeba ich kwotę osiągniętą w roku 2019 uwzględnić przy obliczaniu
miesięcznego dochodu. Natomiast jeśli np. dana osoba pracowała cały rok 2019 w firmie X na umowę zlecenie lub umowę o pracę, a umowa ta
uległa zakończeniu w roku 2019 lub po roku 2019 to dochód z 2019 roku (np. 26.300,00 zł. widniejące na PIT- 11 i na zaśw. z US) nie jest
uwzględniany w wyliczeniach, miesięczny dochód tej osoby wynosi 0 zł.

UZYSKANIE DOCHODU ("dochód uzyskany")
O "uzyskaniu dochodu" mówimy w dwóch przypadkach:
- uzyskanie w roku 2019: oznacza, że dochód pojawił się w trakcie roku 2019, nie był osiągany przez cały rok, np. umowa o pracę została zawarta od
1 marca 2019 r., co skutkuje tym, że kwota dochodu z roku 2019 będzie dzielona na 10 m-cy, a nie na 12 m-cy (o ile jest to dochód z katalogu
"dochodów uzyskanych"!) oraz
- uzyskanie po roku 2019 (o ten dochód pytamy w pkt. 4 zał. 1.1.): oznacza to pojawienie się po roku 2019 nowego źródła dochodu (nowej umowy),
którego nie było w 2019 r.
Przy czym termin „uzyskanie dochodu” jest specyficzną sytuacją (o każdym dochodzie w potocznym rozumieniu możemy powiedzieć, że jest
uzyskany - w sensie: został uzyskany, osiągnięty, zaistniał, jednak przy ubieganiu się o stypendium socjalne o "uzyskaniu dochodu" mówimy tylko w
określonej, zdefiniowanej sytuacji, w znaczeniu potocznym używane będzie określenie „osiągnięty”). Dochód, który występował przez cały rok 2019 i
występuje nadal (źródło było i jest, np. trwa od dawna umowa o pracę) nie jest "dochodem uzyskanym"; obliczając miesięczny dochód danej osoby,
należy roczną kwotę tego dochodu podzielić przez 12 m-cy.
"Dochód uzyskany" w roku 2020 - to dochód, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1. pojawił się (np. została zawarta umowa o pracę) w trakcie trwania roku 2020, po 01.01.2020,
2. występuje w chwili obecnej (umowa trwa),
3. Uzyskanie dochodu może być spowodowane wyłącznie:
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, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303)
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 w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
Kwota dochodu, który spełnia te warunki (jest "dochodem uzyskanym" w roku 2020), będzie dzielona przez liczbę miesięcy, w których dochód był
osiągany, a nie przez 12 m-cy.

Dochód, który nie spełnia powyższych warunków, nie jest "dochodem uzyskanym", jego kwota osiągnięta w roku 2019 będzie więc zawsze dzielona
na 12 m-cy (np. kwota alimentów, które zaczęły wpływać od 01.09.2019).
"Dochód uzyskany" po roku 2019 – to dochód, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1. pojawił się po roku 2019 (np. została zawarta umowa o pracę), nie występował w 2019 (np. umowa została zawarta 01.08.2020),
2. występuje w chwili obecnej (umowa trwa),
3. uzyskanie może być spowodowane wyłącznie:
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, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303)
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 w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
Miesięczna kwota dochodu, który spełnia te warunki (jest „dochodem uzyskanym” po roku 2019), będzie dodana do kwoty innych miesięcznych
dochodów danej osoby policzonych na podstawie roku 2019. Przy czym ma to być kwota za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło
"uzyskanie dochodu" – np. umowa o pracę jest od 01.07.2020 r., więc miesiącem następującym po miesiącu uzyskania będzie sierpień i kwota netto
za sierpień będzie kwotą "dochodu uzyskanego", o którą trzeba powiększyć średnie miesięczne dochody danej osoby z 2019 r.
UWAGA: Dochód, który pojawił się po roku 2019, ale nie występuje już w chwili obecnej nie jest „dochodem uzyskanym”, takiego dochodu w ogóle
nie uwzględnia się przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby, ani nie dokumentuje we wniosku.
Dochód, który nie spełnia trzeciego warunku - np. dochód z alimentów, z gospodarstwa rolnego, z wynajmu – mimo że pojawił się po 2019 r. i jest
osiągany w chwili obecnej nie jest „dochodem uzyskanym” i nie należy go uwzględniać.
Zgłoszenie "uzyskania dochodu" w rodzinie jest obowiązkiem studenta.
M.in. następujące dochody nie mogą więc 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 2018 r. i występują w chwili obecnej):
- dochody z gospodarstwa rolnego
- dochody z wynajmu
- dochody z alimentów (tylko alimenty z 2019 r. zasądzone od osoby, która zmarła są "dochodem utraconym")
- dochody ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- dochody z US z ulgi na dzieci
UWAGA!
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 utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy,
licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął
pozarolniczą działalność gospodarczą.

Oświadczam, że zapoznałem się z pouczeniem
…………………………………………...............................................

(podpis)

