Zmiany przepisów przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium socjalne,
wynikające z nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych
1. Dochody z działalności gospodarczej
Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku osób, którzy
uzyskują dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne ( karta podatkowa lub ryczałt) do wniosku należy dołączyć
odpowiednio wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEiIDG)

zawierający

datę

rozpoczęcia

działalności

oraz

zaświadczenie

naczelnika urzędu skarbowego (nie jak to było do tej pory oświadczenie),
dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów

osiąganych

przez

osoby

fizyczne

w

roku

kalendarzowym

poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12
dochodu

ogłaszanego

corocznie,

w

drodze

obwieszczenia,

przez

ministra

właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
2. Zmiana zasad ustalania dochodu uzyskanego i utraconego
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub
rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił
dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał
dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub
ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.
W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członków jego rodziny, którzy
na dzień złożenia wniosku o stypendium wykazywali dochód utracony, student jest
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zobowiązany zgłosić ten fakt Komisji Stypendialnej w ciągu 7 dni od uzyskania
nowego dochodu.
3. Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu
Do katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych dodano:
stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.
4. Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody przez rodzinę.
4.1 Alimenty (zmiany)
• odpis

podlegającego

wykonaniu

orzeczenia

sądowego

zasądzającego

alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu
posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej
przez

sąd

ugody

zawartej

przed

mediatorem,

lub

innego

tytułu

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (np.
zabezpieczenie na poczet powództwa cywilnego w przypadku gdy
postepowanie jest w toku), zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w
rodzinie lub poza rodziną;
• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je
w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub
ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym
pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
Ø zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o
całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także
o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
Ø informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez
osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu
wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w
szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia
lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik
zamieszkuje za granicą,
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