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Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 

 
§ 1 

Słowniczek 
Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: 
rodzina  następujących członkowie rodziny: 

małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna 
faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 
ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

 
dziecko  dziecko własne, dziecko rodziców (rodzeństwo), dziecko małżonka, 

przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie 
o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną; 

 
instytucja zapewniającej  
całodobowe utrzymanie  

dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład 
poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, 
zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną 
szkołę zapewniającą nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, 
zakwaterowanie i umundurowanie; 

 

opiekun faktyczny dziecka osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem 
do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka; 

 

student samodzielny finansowo – studenta spełniającego łącznie warunki: 

1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 

2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 

3. jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy 

od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na 

podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu 

roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku 

podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku w 

przypadku dochodu studenta z roku bieżącego. 



Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów Politechniki Warszawskiej – Zarządzenie Rektora PW nr 28 z dn. 24 września 2004 r.  

 

§ 2 

Kopię dokumentów może uwierzytelnić pracownik dziekanatu, członek komisji stypendialnej, 

notariusz lub instytucja, która dokument wydała.  

 

§ 3 

Do wniosku należy dołączyć właściwe dokumenty, dotyczące członków rodziny, tj:: 

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko nie 

ukończyło 18 roku życia, 

2) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się 

dziecko, które ukończyło 18 rok życia 

3) zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, z wyłączeniem pkt. 2. 

4) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:  

a) w przypadku osoby, która ukończyła 18 rok życia, zaświadczenia z urzędu skarbowego o 

wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym, 

jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach ogólnych lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku 

dochodowego; 

b) w przypadku, członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne: 

- zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku 

dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego 

w formie karty podatkowej oraz 

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku 

kalendarzowym; wzór oświadczenia określa załącznik nr 6,  

c) w przypadku każdej osoby, która ukończyła 18 rok życia, oświadczenia członków rodziny o 

wysokości uzyskanego innego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym niepodlegającego 

opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 7, 
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d) w przypadku, gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne, do oświadczenia, o 

którym mowa w pkt. c, należy dołączyć zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 

ubiegłym roku kalendarzowym albo nakaz płatniczy za ten rok,  

e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie 

rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza 

rodziny,  

f) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu 

protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne 

dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania 

alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie 

komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o 

wysokości wyegzekwowanych alimentów, 

g) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w 

ubiegłym roku kalendarzowym, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,  

h) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód 

rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny. 

5) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku 

osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka; 

6) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby 

uczącej się;  

7) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w 

Rzeczpospolitej Polskiej; 

8) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu 

małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko; 

 

§ 4 
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W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia 

innym dokumentem niż wymienione w § 3, uczelnia może domagać się takiego dokumentu.  

 

§ 5 

1. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód pomniejsza się o podatek należny, 

składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

2. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w pkt. 1, oblicza się według 

następującego wzoru:  

S =  (Sp x P) / Pp 

   gdzie: 

    S – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych; 
    Sp – składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od  podatku wyrażona w złotych (wykazana w 

zaświadczeniu z urzędu skarbowego); 
    P – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach obowiązująca w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 
Pp – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach odliczona od podatku. 

3. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności opodatkowanej 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową, 

dochód pomniejsza się o należne: składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie 

zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy. 

 

§ 6 

W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od 

dochodu uzyskanego przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym, odejmuje się kwotę 

alimentów zapłaconych w ubiegłym roku kalendarzowym.  

 

§ 7 

W przypadku gdy rodzina ponosi opłatę za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w ubiegłym roku 
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kalendarzowym, odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty za pobyt w tej instytucji w  ubiegłym roku 

kalendarzowym. 

§ 8 

1. W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na 

podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w 

ubiegłym roku kalendarzowym.  

2. Wysokość dochodu, o której mowa w pkt. 1 wyznacza się jako iloczyn przeciętnej liczby hektarów 

przeliczeniowych i kwoty 252 zł. 

3. W przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub 

otrzymuje je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sądową, do dochodu rodziny 

wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości. 


