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ZAŁĄCZNIK DO 
REGULAMINU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁACANIA STYPENDIÓW SOCJALNYCH, ZA WYNIKI W 
NAUCE LUB SPORCIE ORAZ ZAPOMÓG FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW DOTACJI MINISTERSTWA 
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI 
STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA wprowadzonego zarządzeniem Rektora nr 194/2007 

 
DOKUMENTACJA WNIOSKÓW STYPENDIANYCH 

 
A. Ustalanie wysokości dochodów do celów stypendialnych 

 
1. Składniki dochodu brane pod uwagę przy określaniu dochodu 
 
Za dochód dla celów stypendialnych uznaje się w szczególności: 

1) wynagrodzenia uzyskiwane w ramach stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z tytułu 
umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy o prace nakładczą, 

2) dochody z tytułu: 
a) członkostwa w spółdzielni, 
b) wykonywania wolnego zawodu, 
c) działalności twórczej, artystycznej, oświatowej, publicystycznej, naukowej i innej, 
d) działalności gospodarczej (w tym z tytułu udziału w spółkach ) lub współpracy przy 

prowadzeniu takiej  działalności, działalności rolniczej, hodowlanej, ogrodniczej i innej, 
3) świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 
4) emerytury i renty wraz z wszystkimi dodatkami, z wyjątkiem dodatków pielęgnacyjnych, 
5) stypendia doktoranckie, twórcze, dla sportowców i inne (bez przyznanych z Funduszu 

Pomocy Materialnej  WSISiZ), 
6) alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
7) dochody z innych nie wymienionych źródeł. 

W przypadku, gdy rodzina lub student utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że 
miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego odpowiada 50% kwoty, stanowiącej dochód 
miesięczny na 1 osobę uprawniający do przyznania zasiłku rodzinnego. 
Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych 
znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na 
który przyznawana jest pomoc materialna, przyjmując za miesięczny dochód, o którym mowa 
powyżej. 
W przypadku, gdy rodzina lub student osiąga dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody 
pozarolnicze, obliczając przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie sumuje się roczny 
dochód z gospodarstwa rolnego oraz roczny dochód członków rodziny osiągnięty z innych źródeł. 
W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) dochód deklarowany nie może być niższy od kwoty 
odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki 
na ubezpieczenie zdrowotne. 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego lub oboje rodziców i 
wykazywania strat lub dochodu zerowego z tego tytułu lub dochodu niższego niż kwota, o której 
mowa w poprzednim akapicie, do obliczeń przyjmuje się tę kwotę.  
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2. Lista dowodów potwierdzających dochody i ich wysokość 
 

Dowodami potwierdzającymi dochody i ich wysokość przy składaniu i uzupełnianiu wniosków o 
stypendium socjalne i zapomogi są: 

1) zaświadczenia każdego członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydane przez właściwy urząd 
skarbowy, zawierające informacje o: 
a) wysokości dochodu, 
b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, 
d) wysokości należnego podatku; 

2)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 
3)   oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, zawierające w szczególności informacje o: 

a)   wysokości dochodu, 
b)   wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 
c)   wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
d)   wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 
e)   wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

• zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku, w 
roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód, po odliczeniu składki na ubezpieczenie 
zdrowotne – w przypadku osób rozliczających się z podatku w formie ryczałtu 
ewidencjonowanego albo 
• decyzja lub decyzje urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku 
kalendarzowym, z którego ustala się dochód – w przypadku osób rozliczających się z 
podatku w formie karty podatkowej, w tym przypadku należny podatek jest różnicą między 
wysokością karty podatkowej a wysokością składek na ubezpieczenie zdrowotne 
odliczonych od podatku. 

4)  inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 
stypendium socjalnego, w tym: 

a) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 
b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie są-
du rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym 
w sprawie o przysposobienie dziecka, 
c)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 
d) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 
e) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, 
f) zaświadczenie z urzędu pracy. 

5)  wielkość gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni 
w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód, dokumentuje się: 

a)  zaświadczeniem właściwego organu gminy albo 
b) nakazem płatniczym za ten rok lub nakazami płatniczymi, jeżeli powierzchnia 
gospodarstwa uległa zmianie w roku, z którego ustala się dochód. 



3 

6) Przy ustalaniu dochodu rodziny fakt otrzymywania alimentów i wysokość otrzymywanych 
alimentów dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu 
protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej. 
Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku lub ugodzie 
sądowej na potwierdzenie wysokości alimentów należy przedłożyć: 

a) przekazy lub przelewy pieniężne oraz 
b) zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji 
alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów. 

Wysokość alimentów otrzymywanych w kwocie wyższej od kwoty podanej w wyroku sądu lub 
ugodzie sądowej przyjmuje się na podstawie oświadczenia uprawnionego. 
Przy ustalaniu dochodu rodziny fakt świadczenia alimentów i wysokość tych alimentów 
dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu protokołu z 
posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi 
potwierdzającymi świadczenie alimentów na rzecz osób spoza rodziny. 
Jeżeli kwota świadczonych alimentów podana w przekazach lub przelewach jest wyższa od 
kwoty alimentów ustalonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej, jako kwotę świadczonych 
alimentów przyjmuje się kwotę podaną w przekazach lub przelewach. 
7) Wysokość opłaty poniesionej za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku 
kalendarzowym, z którego ustala się dochód, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 
dokumentuje się zaświadczeniem tej instytucji. 
8) Utratę dochodu przez członka rodziny dokumentuje się, oprócz dokumentów 
potwierdzających wysokość dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym, z którego ustala się 
dochód rodziny, dodatkowo: 

 - świadectwem pracy lub zaświadczeniem płatnika dochodu albo innym dokumentem 
potwierdzającym fakt utraty dochodu, 

 - dokumentem potwierdzającym wysokość miesięcznego dochodu z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku: 

a) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z wyjątkiem działalności 
pozarolniczej, 
b) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest 
to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
c) zaświadczeniem urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności 
pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
ogólnych, 
d) oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 3), w przypadku osiągania dochodów z 
działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o 
zryczałtowanym podatku dochodowym - w takim przypadku dochód deklarowany w 
oświadczeniu nie może być niższy od sześciokrotności sumy miesięcznego należnego 
zryczałtowanego podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
oświadczeniem, w przypadku nieosiągania dochodu. 

 
B. Wzory formularzy stypendialnych 

 
a) wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego, stypendium 

na wyżywienie, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
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b) wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów powyżej I roku 
studiów, 

c) wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów I roku 
uzupełniających studiów magisterskich, 

d) wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie 
e) odwołanie od decyzji komisji stypendialnej do wniosku o stypendium socjalne, 

stypendium mieszkaniowe, stypendium na wyżywienie, stypendium dla osób 
niepełnosprawnych, 

f) odwołanie od decyzji do wniosku o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, 
g) oświadczenie o miejscu zamieszkania i wynajmowaniu mieszkania – wymagane przy 

składaniu wniosku o stypendium mieszkaniowe, 
h) oświadczenie o aktualności danych. 

 


