Załącznik nr 2
do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta
§1
1. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta określona
wysokością miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.
2. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie studenta sumuje się wszystkie dochody
uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student złożył
wniosek o przyznanie świadczenia. Wszystkie dochody podaje się i liczy w kwotach netto.
Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium w roku akademickim 2021/2022 wynosi
1051,70 zł.
3. Do obliczenia dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody uzyskane w wysokościach
netto. Są to:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e,
30f (od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, faktycznie zapłacone składki
na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu i składki
na ubezpieczenie zdrowotne (przy czym składka na ubezpieczenie zdrowotne liczona jest
na podstawie odrębnego zaświadczenia lub oświadczenia studenta według załącznika 6),
2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne: jest to dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego, w drodze
obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym RP
„Monitor Polski”
3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych( załącznik nr 5).
4. Jeżeli osoba prowadząca działalność opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym osiągała również dochody opodatkowane
na zasadach ogólnych (np. z tytułu pobierania świadczeń w razie choroby lub innej pracy
zarobkowej), wówczas dochody te sumuje się.
§2
1. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego 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.


W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych,
dochody te sumuje się.

Dochód ten jest ogłaszany corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (np. w 2014
roku dochód ten wynosił: 1 ha = 2506zł). Wówczas liczbę ha przeliczeniowych mnoży się przez
obowiązujący w danym roku dochód (przykład: 4 osobowa rodzina posiada gospodarstwo rolne
o wielkości 10 ha przeliczeniowych. W 2014 roku dochód rodziny wyniósł 10ha*2506 zł=25060 zł.
Dochód miesięczny z gospodarstwa wyniósł 25060 zł / 12 miesięcy=2088,33 zł, miesięczny dochód
na osobę w rodzinie wyniósł 2088,33 zł / 4 osoby=522,08 zł.






Za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo nie mniejsze niż 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy.
Zmiana gospodarstwa rolnego (zakup/sprzedaż) nie stanowi utraty ani uzyskania dochodu.
Jeżeli zmiana powierzchni nastąpiła w 2020 r., dochód należy liczyć proporcjonalne
do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego. Tak wyliczony dochód dzieli się na 12
miesięcy.
Ustalając dochód z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich
uzyskiwanych w ramach gospodarnej Polityki Rolnej UE
Zgodnie z ustawą o podatku rolnym wysokość przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego jest ogłoszona przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
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Jeżeli w 2020 r. nastąpiło przekazanie gospodarstwa rolnego i uzyskanie renty strukturalnej,
ustalając dochód rodziny należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego za miesiące
przed przekazaniem gospodarstwa oraz dochód z tytułu renty strukturalnej za pozostałe
miesiące. Dochód dzielony jest na 12 miesięcy.
 Jeżeli nabyto lub sprzedano gospodarstwo rolne lub jego część w 2020 r., dochód liczony
jest proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego.
2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa
stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego nie wlicza się:
1) ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie
do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego
się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, umowa dzierżawy zawarta
jest w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków
osobie niebędącej:
1) małżonkiem wydzierżawiającego;
2) jego zstępnym lub pasierbem;
3) małżonkiem zstępnego lub pasierba;
4) osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym;
5) małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie
6) domowym.
4. Ustalając dochód rodziny z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego:
1) do dochodu rodziny wlicza się czynsz dzierżawy otrzymany od dzierżawcy gospodarstwa,
jako dochód niepodlegający opodatkowaniu;
2) dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego przez dzierżawcę gospodarstwa pomniejsza
się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
§3
1. W dochodzie rodziny studenta uwzględnia się kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego.
2. W przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje
lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą
przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalania prawa
do świadczenia wlicza się alimenty w otrzymanej wysokości.
3. Kwoty alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny studenta odejmuje
się od dochodu rodziny studenta.
§4
1. Jeżeli rodzic studenta lub student, który ubiega się o świadczenia jest jednocześnie
opiekunem prawnym innego dziecka, w dochodzie jego rodziny uwzględnia się dochody
dziecka pozostającego pod opieką prawną, a w liczbie członków rodziny uwzględnia się również
ww. dziecko.
2. Nie wlicza się do składu rodziny studenta:
1) rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku powyżej 26 lat nawet, jeżeli pozostają
na utrzymaniu rodziny chyba, że legitymują się orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności.
2) Zstępnych (dziadka/babci studenta)
3) rodziców małżonka studenta
4) konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta
3. Przy ustalaniu prawa do świadczeń nie uwzględnia się również członka rodziny studenta
przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

1) Za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie uważa się:
 dom pomocy społecznej,
 placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
 schronisko dla nieletnich,
 młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 zakład poprawczy,
 areszt śledczy,
 zakład karny,
 zakład opiekuńczo-leczniczy,
 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,
 szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniającą nieodpłatnie
pełne utrzymanie.
2) Jeżeli instytucja zapewniającą całodobowe utrzymanie nakłada na osobę w niej
przebywającą obowiązek ponoszenia w całości lub części kosztów utrzymania wówczas
nie jest instytucją zapewniająca całodobowe utrzymanie,
Student, który wychowywał się w rodzinie zastępczej i nie ukończył 26 lat zobowiązany jest
dołączyć do wniosku o stypendium, dokumenty potwierdzające fakt przebywania w rodzinie
zastępczej.
Za opiekuna prawnego i faktycznego rodziny studenta uznaje się osobę, która
dla udowodnienia tego faktu przedkłada wyrok sądu rodzinnego. Wówczas dochody tych osób
wlicza się do dochodu rodziny studenta.
Ustalając dochód rodziny studenta nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego
członka rodziny i nie wlicza się wyżej wymienionej osoby w skład rodziny.
W przypadku gdy student zawrze związek małżeński po roku kalendarzowym, z którego
dokumentuje się dochody, ale przed dniem złożenia wniosku o stypendium, należy uwzględnić
dochody małżonka za ten rok. (W przypadku studenta, który zawarł związek małżeński w 2020
lub 2021 r., uwzględnia się dochody małżonka za 2020 r. celem ustalenia prawa do stypendium).
Umowa majątkowa małżeńska (dawniej intercyza) zawarta przed lub w trakcie trwania
małżeństwa ustanawiająca rozdzielność majątkową nie zmienia zasad wyliczenia dochodu.
Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli
dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku.
1) Uczelnia może jednak w szczególnych przypadkach uznać źródło dochodu jako stałe
np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, pod warunkiem,
że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego
będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy. Ciężar udowodnienia posiadania stałego
źródła dochodu spoczywa na studencie.
2) Źródłem stałego dochodu studenta może być w szczególności: wynagrodzenie z tytułu
umowy o pracę, a także między innymi: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka,
alimenty, cykliczne zawieranie umowy zlecenia.
§5

1. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa
Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego
dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego.
2. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód,
którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa
do stypendium, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia
roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.
3. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej pomniejsza się odpowiednio
o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki
na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
§6
W przypadku zmiany liczby osób w rodzinie studenta, utraty bądź uzyskania dochodu, wysokość
stypendium ustalana jest ponownie w zależności od terminu zgłoszenia ww. faktu uczelni.
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§7
W dochodzie rodziny studenta warunkującym prawo do stypendium uwzględnia się dochód
utracony, jak i uzyskany. Zarówno utrata, jak i uzyskanie dochodu zostaje odniesiona do dochodu
na podstawie, którego ustala się prawo do stypendium (np. w roku akademickim 2021/2022
podstawą ustalenia uprawnień stanowi dochód za 2020 rok, czyli rok poprzedzający rok
akademicki).
§8
1. Za utratę dochodu uznaje się utratę, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi
okolicznościami:
1) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
2) utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
3) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
4) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
5) wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie
jej wykonania;
6) utratę 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) utratę świadczenia rodzicielskiego;
10) utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników;
11) utrata stypendium doktoranckiego.
12) Obniżenie wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie
dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVId-19
13) Utrata dodatku solidarnościowego
2. W przypadku utraty dochodu przez jednego z członków rodziny, ustalając dochód rodziny,
nie uwzględnia się dochodu utraconego.
§9
1.

Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia
następujących okoliczności:
1) zakończenia urlopu wychowawczego;
2) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
3) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
4) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty
socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
5) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonania;
6) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
7) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;
8) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników;
9) uzyskanie stypendium doktoranckiego
10) uzyskanie dodatku solidarnościowego.
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2. W przypadku uzyskania przez członka rodziny studenta dochodu po roku kalendarzowym
poprzedzającym okres stypendialny, dochód 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 ustalania prawa
do świadczeń rodzinnych.
3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres stypendialny (tj. w roku będącym podstawą ustalania uprawnień),
ustalając dochód członka rodziny studenta, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę
miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu
ustalania prawa do stypendium.
§ 10
1.

2.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się z tytułu utraty zatrudnia lub innej pracy
zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności
gospodarczej jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką
opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty
dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego
dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
Zmiana warunków zatrudnienia oraz zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego nie stanowi
utraty bądź uzyskania dochodu z wyjątkiem § 8 pkt 11).
§ 11

1. Do dochodów rodziny studenta nie są wliczane dochody nieopodatkowane podatkiem
dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będą to np.:
1) świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia
opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne);
2) świadczenia z pomocy społecznej przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej
(tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.)
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana przez gminy
4) świadczenie wychowawcze (500+)
5) alimenty płacone na rzecz innych osób
6) dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.
2. Ponadto do dochodu nie wlicza się:
1) dochodów rodziców i opiekunów prawnych, jeżeli student nie prowadzi z nimi wspólnego
gospodarstwa domowego;
2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie
przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (np. stypendium socjalnego, rektora, dla
osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium finansowanego przez jednostki samorządu
terytorialnego, stypendium ministra);
3) 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);
 oraz 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 pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce dla studentów przyznawanych
przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami
prawnymi oraz stypendium doktoranckiego.
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 .
7) jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej
emerytury („13” dla emerytów i rencistów)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

§ 12
1. Osoba uprawniona ubiegająca się o stypendium przedkłada niezbędne oryginały dokumentów
lub uwierzytelnioną ich kopię (oryginał do wglądu).
2. Student dołącza do wniosku o świadczenie oryginały dokumentów lub kopie, które
są uwierzytelnione przez Rektora, osobę przez niego upoważnioną, członka Komisji
Stypendialnej, notariusza lub instytucje która wydała dokument. Jeżeli uwierzytelnienia
dokonuje pracownik WSPA w Lublinie, student jest zobowiązany przedłożyć do wglądu
oryginały dokumentów
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