
UWAGA ! 

Informujemy, że w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 

niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U.2017.1428), od 1 sierpnia 2017 roku 

obowiązują nowe zasady wyliczania dochodu.  Najistotniejsze z nich to: 

1.  nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu, 

2. nowe regulacje dotyczące zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

     podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

     przez osoby fizyczne, 

3. rozszerzony katalog dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

     dochodowym od osób fizycznych.  

Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta / doktoranta uprawniający do ubiegania się  

o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 pozostaje w wysokości 1.051 zł netto (nie ulega 

zwiększeniu od 1 listopada 2017 roku). 
 

Opisane wyżej regulacje zawarte w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

(i analogicznych regulacjach ustawy o świadczeniach rodzinnych) zostały uwzględnione również  

w zmodyfikowanej informacji DSSS – Sposób dokumentowania i zasady ustalania dochodu.  

 
1. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu. 

 

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu  

w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub  

innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy 

od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy  

lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.  
 

patrz: § 15 ust. 1 Sposób dokumentowania (…) 

 
2. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 
 

Ważne!!!  Dochód z tego tytułu nie jest już ustalany w oparciu o oświadczenie (Załącznik nr 2) członka 

rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego, który to dokument 

osoba ubiegająca się o stypendium zobowiązana jest dołączyć do wniosku; dane te będą podstawą do 

ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu 

ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski” – patrz: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  

(M.P.2017.766). 
 

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do przyznania stypendium, 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. 
 

Ważne!!! Do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, 

dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje 

odpowiednio o: 

 formie opłacanego podatku, 

 wysokości przychodu, 

 stawce podatku, 

 wysokości opłaconego podatku 
 

– w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium 

socjalnego (tj.: w 2016). 
 

patrz: § 2 ust. 2 pkt 2) oraz § 7 ust. 4 Sposób dokumentowania (…) 



 

3. Rozszerzony katalog dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dodano w katalogu dochodów 

niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

„stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej”. 
 

patrz: § 1 ust. 8 pkt 3 tiret 33 Sposób dokumentowania (…) 

 
 

Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższymi zmianami przepisów ustaw, zmianie ulegną zapisy 

Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie wprowadzonego Załącznikiem do Zarządzenia Nr 61/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie z dnia 8 czerwca 2017 roku. Zarządzenie zmieniające podane będzie do wiadomości 

bezpośrednio po jego podpisaniu przez Rektora. 

 


