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Załącznik Nr 2  

do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom 

Politechniki Gdańskiej 

Ustalanie dochodu 

I 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się 

o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:  

1) Studenta lub doktoranta; 

2) małżonka studenta lub doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta lub doktoranta 

lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie; dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 

26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia; dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek; 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta lub doktoranta i będące na ich 

otrzymaniu dzieci niepełnoletnie; dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok 

życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia; dzieci niepełnosprawne bez 

względu na wiek. 

II 

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia 

się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

III 

1. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającego 

do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się sumując wszystkie dochody wszystkich 

członków wspólnego gospodarstwa domowego, odliczając kwoty alimentów świadczonych na 

rzecz innych osób.  

2. Do źródeł dochodu zalicza się:  

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, 

należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia 

społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na 

ubezpieczenie zdrowotne; 

2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na  

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek 
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dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych zgodnie z definicją dochodu określoną w art. 3 pkt 1c 

ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z 

późn. zm), np.: 

 dochody z gospodarstwa rolnego;  

 alimenty; 

 renty rolnicze; 

 dochody uzyskiwane za granicą RP; 

 należności z tytułu wynajmu; 

 zasiłki chorobowe; 

 stypendium doktoranckie; 

 zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej; 

 stypendium za wyniki w nauce dla studentów lub doktorantów przyznawanych przez 

osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi 

osobami prawnymi; 

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

3. Do dochodu nie wlicza się:  

1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów lub doktorantów, o których mowa w §1 ust. 1 

i §2 ust. 1 Regulaminu; 

2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom lub doktorantom w ramach: 

a. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 

b. nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

c. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; 

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr256, poz. 2572 z późn. zm);  

4) 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.). 

IV 

W przypadku gdy do ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta lub doktoranta do 

ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

Dochód ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych 

i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 

przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (t.j. Dz.U. z  2013 r., poz.1381, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania 
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dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.  

V 

1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku bazowym
1
  poprzedzającym okres 

zasiłkowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.  

2. Do wniosku (Załącznik Nr 8l) o uwzględnienie utraconego dochodu należy dołączyć dokument 

potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny dochodu oraz jego wysokość. 

3. Przez utratę dochodu, o której mowa w ust. 1 niniejszego ustępu, rozumie się utratę dochodu 

spowodowaną: 

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 

2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło; 

4) utratą zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub socjalnej, z wyjątkiem 

rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa 

rolnego; 

5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej; 

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. 

VI 

1. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku bazowym
1
 poprzedzającym 

okres zasiłkowy, ustalając jej dochód uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę 

miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu 

ustalenia prawa do stypendium. 

2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku bazowym
1
 poprzedzającym 

okres zasiłkowy dochód ten ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego 

o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został 

osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalenia prawa do stypendium. 

                                                           
1
 oznacza rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki na który przyznaje się stypendium 

socjalne (lub miejsce w domu studenckim). 
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3. Do wniosku (Załącznik Nr 8m) o uwzględnienie uzyskanego dochodu należy dołączyć 

dokument potwierdzający uzyskanie tego dochodu oraz jego wysokość. 

4. Przez uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego ustępu, rozumie się uzyskanie 

dochodu spowodowane: 

1) zakończeniem urlopu wychowawczego; 

2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej 

na podstawie umowy o dzieło; 

4) uzyskaniem zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub socjalnej, z wyjątkiem 

rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa 

rolnego; 

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej; 

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

5. Obowiązkiem studenta lub doktoranta jest  niezwłoczne zgłoszenie faktu uzyskania dochodu 

przez członka rodziny. 

6. 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. 

VII 

1. Student lub doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów 

osiąganych przez osoby, o których mowa w ustępie I pkt 3: 

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 

i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu 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 ustępie I pkt 2, 

lub 

2) jeżeli 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 (t.j. Dz. U. z 



 

 

 

 

 

 

str. 5 

 

2015 r. poz. 114 z późn. zm.); 

d. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z 

żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 

2. Źródłem stałego dochodu studenta lub doktoranta może być wynagrodzenie z tytułu umowy 

o pracę, a także między innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, stypendium 

doktoranckie, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło. 

3. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku 

podatkowego przez 12 miesięcy w roku. W sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później 

niż w styczniu, źródło dochodu może być uznawane jako stałe, gdy dochód z ostatniego roku 

podatkowego, po podzieleniu przez 12 miesięcy będzie 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.). 

4. Student lub doktorant powinien załączyć stosowne dokumenty potwierdzające warunki, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego ustępu. 

VIII 

Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub doktoranta są dokumenty dołączone 

przez niego do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. 

 


