UTRATA I UZYSKANIE DOCHODU

Za UTRATĘ DOCHODU uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie
w związku z następującymi okolicznościami:
1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
2. utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4. utrata

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o
którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu
uzupełniającym (Dz.U.poz.303),
5. wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej
wykonywania w rozumieniu art.16 b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r., poz.299 i 303 oraz z 2019 poz.300) lub
art.36aa ust.1ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz,U. z 2019r.poz.300 z póź.zmianami),
6. utrata

zasiłku

chorobowego,

świadczenia

rehabilitacyjnego

lub

zasiłku

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7. utrata 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. utrata świadczenia rodzicielskiego,
9. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,
10. utrata stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 3
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
11. utrata dodatku solidarnościowego.
W przypadku udokumentowanej utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub
dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
W celu udowodnienia utraty dochodu student zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu
określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu netto.

W przypadku uzyskania dochodu, student ma obowiązek zgłoszenia tego faktu przy
składaniu wniosku o stypendium oraz odpowiednie jego udokumentowanie.

Za UZYSKANIE DOCHODU uznaje się uzyskanie dochodu, które nastąpiło
wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami:
1. zakończenie urlopu wychowawczego,
2. uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o
którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu
uzupełniającym (Dz.U.poz.303),
5.rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonania po
okresie zawieszenia w rozumieniu art.16 b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r., poz.299 i 303 oraz z 2019 poz.300)
lub art.36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z 2019r.poz.300 z późn..zmianami),
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 określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z
dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
10. uzyskanie dodatku solidarnościowego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko
pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego
pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę

miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie,
na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium socjalnego.
W celu udowodnienia tego faktu student winien dostarczyć dokument określający wysokość
dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był
uzyskiwany.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko
pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby
uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym
nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane
lub weryfikowane jest prawo do stypendium socjalnego.
W celu udowodnienia tego faktu student winien dostarczyć dokument określający wysokość
dochodu netto uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został
uzyskany.

Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc nie jest to też uzyskanie
dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu), ani też utrata dochodu
(np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu).

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.

