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świadczeń pomocy materialnej dla studentów ze środków
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z dnia 1 października 2016 r.
s. 1/6

UDOKUMENTOWANIE SYTUACJI MATERIALNEJ
I SPOSÓB WYLICZENIA DOCHODU
Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego:
1. 20 października w semestrze zimowym;
2. 20 marca w semestrze letnim.
I.

Ubiegając się o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć:
1. Załącznik nr 2 — Wniosek o przyznanie stypendium.
2. Załącznik nr 3 — Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów.
3. Załącznik nr 10 — Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych
studentów.
4. Kopię dowodu osobistego (potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez pracownika
Uczelni).
5. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studiowali na
innej uczelni — zaświadczenie potwierdzające średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów.

II. Ubiegając się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy złożyć:
1. Załącznik nr 2 — Wniosek o przyznanie stypendium.
2. Załącznik nr 3 — Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów.
3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy / Miejski Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.
4. Kopię dowodu osobistego (potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez pracownika
Uczelni).
III. Ubiegając się o stypendium socjalne do wniosku należy dołączyć:
1. Kopię dowodu osobistego (potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez pracownika
Uczelni).
2. Załącznik nr 3 — Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów.
3. W przypadku osób mieszkających poza miejscem stałego zameldowania stosowne oświadczenie.
4. W semestrze letnim, w przypadku, gdy dochody wszystkich członków rodziny ani skład rodziny studenta nie uległy zmianie należy złożyć załącznik nr 11 — Wniosek o przyznanie
stypendium socjalnego na podstawie dokumentów z poprzedniego semestru.
5. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach lub ich braku wszystkich pełnoletnich
członków rodziny. Osobne zaświadczenie dla każdej z osób.
6. Zaświadczenie z ZUS/KRUS lub zakładu pracy lub oświadczenie (załącznik nr 8 —
Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy) o wysokości składek na ubezpieczenie
zdrowotne za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy (dotyczy wszystkich osób,
które osiągnęły dochody w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy).
7. Przy wyszczególnianiu członków rodziny należy dostarczyć dokument potwierdzający skład
rodziny. Mogą to być: akty urodzenia, potwierdzenie z urzędu gminy lub urzędu miasta o
zameldowaniu.
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8. W przypadku uczącego się rodzeństwa wnioskodawcy należy dołączyć zaświadczenie ze
szkoły lub uczelni, gdzie kontynuuje naukę i w jakim trybie.
9. W przypadku wszystkich osób pełnoletnich, wyszczególnionych w składzie rodziny, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niefigurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy także wnioskodawcy). W przypadku dochodu uzyskanego —
patrz pkt 22.
10. W przypadku wszystkich osób pracujących, wyszczególnionych w składzie rodziny i niepobierających nauki w trybie dziennym, zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach netto za 3
ostatnie miesiące łącznie z dodatkiem funkcyjnym, dodatkiem za godziny nadliczbowe,
premią (na druku uczelni: załącznik nr 4 — Zaświadczenie o dochodzie trzymiesięcznym z
tytułu zatrudnienia lub załącznik nr 7 — Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty).
11. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach studenta i członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w art. 27 (skala podatkowa), art. 30b (dochód z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych lub pochodnych instrumentów), art. 30c (podatek liniowy od działalności
gospodarczej) i art. 30e (dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości);
b) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; wzór
oświadczenia określa załącznik nr 5 — Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
12. W przypadku wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy także wnioskodawcy):
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie netto, obejmujące dochody z tytułu
opodatkowanej działalności gospodarczej uzyskane w poprzednim roku podatkowym;
b) w przypadku osób rozliczających się na zasadach określonych przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych: zaświadczenie z urzędu skarbowego
określające formę opodatkowania oraz oświadczenia członków rodziny o wysokości
uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli
członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; wzór
oświadczenia określa załącznik nr 6 — Oświadczenie członka rodziny rozliczających się
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
13. W przypadku wszystkich osób bezrobotnych, niepobierających nauki w trybie dziennym:
zaświadczenia z urzędu pracy o wysokości zasiłków netto. Jeżeli osoba bezrobotna nie ma
prawa do zasiłku konieczne jest potwierdzenie z urzędu pracy.
14. W przypadku wszystkich osób pobierających emerytury lub renty należy dostarczyć odcinki
potwierdzające wypłatę świadczeń z ostatnich trzech miesięcy lub aktualną decyzję określającą wysokość wypłacanego świadczenia (zarówno z ZUS i KRUS).
15. Odcinki renty rodzinnej z ostatnich trzech miesięcy.
16. Zaświadczenie o wysokości zasądzonych alimentów, w przypadku gdy rodzic żyje, niezależnie czy pozostaje w separacji.
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17. W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne: zaświadczenie z urzędu gminy o
wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (a nie fizycznych). W przypadku
pracy na tym samym gospodarstwie obojga rodziców: zaświadczenie o dochodach (wielkości) z gospodarstwa musi być wystawione na oboje z nich przez urząd gminy oraz załącznik
nr 5 — Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy.
18. W przypadku małżeństw studentów: jeśli żaden z małżonków nie pracuje, to każde z nich
rozlicza się osobno ze swoją rodziną (rodzicami) z pominięciem małżonka, zaś dziecko
(dzieci) z takiego małżeństwa rozliczane jest tylko z tą rodziną, która pobiera na nie zasiłek
rodzinny. Jeśli jednak, chociaż jeden z małżonków pracuje (posiada stały dochód z umowy o
pracę na pełen etat) to jest on podstawą ich wspólnego rozliczenia (wraz z dziećmi).
19. W przypadku zatrudnienia za granicą: zaświadczenie o wynagrodzeniu w dewizach otrzymywanym przez pracownika.
20. W przypadku więcej niż jednego źródła dochodów należy udokumentować dochody pochodzące z każdego z nich.
21. W przypadku dochodu utraconego — ksero świadectwa pracy lub inne potwierdzenie utraty
wynagrodzenia/stażu/zasiłku dla bezrobotnych.
22. W przypadku dochodu uzyskanego — zaświadczenie od pracodawcy na druku uczelni z
wynagrodzeniem netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty: załącznik nr 7 — Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
IV. Osoby składające oświadczenia napisane odręcznie zobowiązane są do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
V. Lista wymaganych dokumentów dotyczy wszystkich członków rodziny studenta, łącznie z
wnioskodawcą, o ile w odpowiednim punkcie wykazu nie jest powiedziane inaczej. W przypadku dostarczania kopii dokumentów wymaga się ich potwierdzenia. Uczelniana komisja stypendialna może dokonać potwierdzenia niepotwierdzonej kopii dokumentu w przypadku
przedstawienia przez studenta oryginału lub jego potwierdzonej kopii.

SPOSÓB WYLICZANIA DOCHODU
VI. Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (o której mowa w pkt 5 Regulaminu) oraz przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518.)
VII. Stypendium może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny
miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1043,90 zł. Po 1 listopada
2016 r. — 1051,70 zł netto, tj. 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3
ustawy. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Art. 179 ust. 4–7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (o której
mowa w pkt 5 Regulaminu):
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4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) studenta;
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta 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, oraz dzieci niepełnosprawne
bez względu na wiek;
3) rodziców, opiekunów prawnych lub 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.
5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na
podstawie przepisów ustawy;
3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających 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;
4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
5) świadczeń, o których mowa w art. 173a i art. 199a;
6) 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.).
6. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 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 ust. 4 pkt 2,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 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,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
7. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa
rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach
przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospo-
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darstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 i 1579). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych
dochody te sumuje się.
VIII. Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie — oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają
nieodpłatnie pełne utrzymanie.
IX. Dochód — oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów
uzyskania przychodu oraz 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 dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (patrz: załącznik nr 5 — Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy — pouczenie).
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 (art. 3 pkt 1 lit c ustawy o świadczeniach rodzinnych), nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego - będą to np. 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.).
X. Utrata dochodu — oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
2) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych;
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, A także emerytury
lub renty, renty rodzinnej lub renty 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.
XI. W przypadku utraty dochodu przez studenta i/lub członka jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium
socjalnego lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
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Podstawa prawna: art. 3 pkt 23 wyżej cyt. ustawy o świadczeniach rodzinnych.
XII. Uzyskanie dochodu — oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego;
2) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla
bezrobotnych;
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej
na podstawie umowy o dzieło;
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej;
6) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
XIII. W przypadku uzyskania dochodu, sytuacja zależy od tego, kiedy nastąpiła zmiana. Jeżeli
uzyskanie przez członka rodziny dochodu nastąpiło w roku, z którego dochody stanowią
podstawę do ustalenia prawa do stypendium, to uzyskany dochód dzieli się przez liczbę
miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty. Warunkiem jest otrzymywanie dochodu w dniu ustalania prawa do stypendium.
XIV. Jeżeli uzyskanie dochodu nastąpiło po roku, z którego dochody stanowią podstawę do
ustalenia prawa do stypendium, dochód członka rodziny powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
(o ile dochód ten osoba będzie otrzymywała w dniu ustalania prawa do stypendium).
Podstawa prawna: art. 3 pkt 24 wyżej cyt. ustawy o świadczeniach rodzinnych.
XV. Wszystkie powoływane akty prawne dostępne są w bibliotece Gdańskiej Szkoły Wyższej oraz
na stronie internetowej Uczelni, w formie linków bezpośrednich do internetowej bazy aktów
prawnych Sejmu RP: http://gsw.gda.pl/artykul/przydatne-akty-prawne.

