INFORMACJE DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI DOCHODÓW STYPENDIUM SZKOLNE 2014/2015
Do wniosku należy dołączyć dokumenty (stosowne do rodzaju wskazanego źródła dochodu) o wysokości
dochodów wszystkich członków rodziny (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku
utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony), a mianowicie:
1. W przypadku zatrudnienia – oświadczenie na załączniku nr 1 do wniosku oświadczenie albo zaświadczenie
o zarobkach.
2. W przypadku bezrobocia – oświadczenie na załączniku nr 1 albo zaświadczenie z Urzędu Pracy lub decyzja
z Urzędu Pracy (osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy składają pisemne oświadczenie
o byciu osobą bezrobotną i nieosiąganiu dochodów na załączniku nr 2).
3. W przypadku emerytury/renty – oświadczenie na załączniku nr 1 albo zaświadczenie z ZUS lub decyzja z ZUS
+ odcinek emerytury/ renty.
4. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z MOPS tj. świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego i innych zasiłków –
oświadczenie na załączniku nr 1 lub decyzje lub zaświadczenie z MOPS dokumentujące ich wysokość
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (dot. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pobierających
w/w wymienione świadczenia).
5. W przypadku prowadzonej działalności gospodarczej – oświadczenie na załączniku nr 1 lub zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego o formie prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskanym dochodzie oraz ksero
dowodów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
6. W przypadku zawieszonej działalności gospodarczej – oświadczenie na załączniku nr 2 albo zaświadczenie z
Urzędu Gminy lub ZUS o zawieszeniu działalności z zaznaczeniem okresu zawieszenia.
7. W przypadku osiągnięcia dochodu z posiadania gruntów rolnych :
a) oświadczenie na załączniku nr 1 albo zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanych gruntach (w ha
przeliczeniowych) lub nakaz płatniczy na bieżący rok.
8. W przypadku ucznia/ studenta – oświadczenie na załączniku nr 2 albo zaświadczenie ze szkoły/ uczelni wraz
z informacją:
- w przypadku pobierania stypendium – o wysokości stypendium (dot. miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku),
- w przypadku niepobierania stypendium - o niepobieraniu stypendium.
9. W przypadku rodziny niepełnej – oświadczenie na załączniku nr 2 albo wyrok sądu orzekający rozwód lub
separację, akt zgonu.
10. W przypadku różnych nazwisk w rodzinie – oświadczenie na załączniku nr 2 albo dokument potwierdzający
stopień pokrewieństwa.
11. W przypadku alimentów:
a) ściągalnych – oświadczenie na załączniku nr 1 albo wyrok sądu, wyciąg bankowy, przekaz pocztowy, nakaz
komorniczy, zaświadczenie komornika o wysokości pobranych alimentów - z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku,
b) nieściągalnych – oświadczenie na załączniku nr 2 albo zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji
alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
12. W przypadku uczniów uczęszczających do Zasadniczych Szkół Zawodowych – oświadczenie na załączniku
nr 1 albo zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu (netto) z tytułu kształcenia zawodu - z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku.
13. Oświadczenie na załączniku nr 1 albo zaświadczenia potwierdzające otrzymywanie dochodu z tytułu :
a) najmu,
b) praw autorskich,
c) wykonywania wolnych zawodów.
d) inne dochody

Kryterium dochodowe musi być spełnione w każdym miesiącu pobierania
stypendium.
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Ustalanie miesięcznego dochodu – zasady określone w art.8 ust.3 – 13 ustawy o pomocy społecznej : Art. 8. *)
3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzające-go złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu
wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem
należnym określonym w prze-pisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz
odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi
w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu
podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie
prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód
podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich
dochodów.
7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie
zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na
podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł. **)
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy
społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został
wypłacony.
12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub
rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
Art. 90d ust. 8 ustawy o systemie oświaty – do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej: o charakterze socjalnym
(stypendium szkolne, zasiłek szkolny) oraz charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
Art. 90n ust. 5 ustawy o systemie oświaty – w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się
zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł **)
--------------------------------------------------------------------------------------------------*) Ustawa o pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.)
**) Na podstawie § 1 pkt 1b, 2d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2012 r. poz. 823).
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