
                                                                                          
 

Program Stypendia św. Mikołaja, rok szkolny 2016/2017 

 

Zasady dokumentowania i obliczania dochodu 
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów  

w Programie Stypendia św. Mikołaja 

 
  

I. Ustalenie składu rodziny 

1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego ucznia do ubiegania się o Stypendium św. Mikołaja 

uwzględnia się dochody osiągane przez: 

a.   ucznia, 

b. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych ucznia i będące na ich utrzymaniu: dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim 

roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 

2. Do składu rodziny nie wlicza się m.in.: 

      a. członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. m.in. w domu 

pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym 

ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także w seminarium duchownym, 

szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, 

zakwaterowanie i umundurowanie,  

      b. rodzeństwa w wieku powyżej 26 lat, chyba że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, 

      c. rodzeństwa w wieku powyżej 18 lat, jeśli zakończyło pobieranie nauki. 

 
II. Wymagane dokumenty obrazujące sytuację rodzinną i materialną kandydata 

1. Wszystkie składane dokumenty powinny być oryginałami. 

2. Uczeń ubiegający się o Stypendium powinien złożyć wraz z Wnioskiem następujące dokumenty 

obrazujące sytuację rodzinną: 

a. Zaświadczenie o nie przekraczaniu kwoty 1500 zł wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę 

w rodzinie wydany przez instytucję udzielającą finansowego wsparcia rodzinie i z tego tytułu 

dysponującą wiedzą nt. sytuacji dochodowej rodziny (np. urząd gminy lub ośrodek pomocy 

społecznej); 

b. lub oświadczenie pełnoletniego ucznia/opiekuna prawnego o wysokości miesięcznego dochodu 

netto na osobę w rodzinie na wzorze udostępnionym przez Fundację. 

3. Uczeń ubiegający się o Stypendium do dokumentu wymienionego w pkt. II 2. b. powinien dołączyć 

dodatkowo oświadczenia pełnoletnich członków rodziny (w tym swoje) o wysokości średniego 

miesięcznego dochodu netto w okresie 01.01-30.06.2016 r. na wzorze udostępnionym przez Fundację. 

 

III. Zasady ogólne obliczania dochodu 

1. W oświadczeniu należy uwzględnić wszystkie źródła dochodu członków rodziny ucznia. 

2. Do dochodu uwzględnianego przy składanym oświadczeniu wymienionym w pkt. II 3. wliczają się: 

 prace stałe/na zlecenie/o dzieło/sezonowe/dorywcze; 

 zasiłek dla bezrobotnych; 
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 wpływy z gospodarstwa rolnego; wysokość dochodu wyznacza się jako iloczyn powierzchni użytków 

rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 roku podzielonego na 12 miesięcy (208,83 

zł); 

 alimenty; 

 zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy z 

ośrodka pomocy społecznej; 

 renta/emerytura lub inne świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

 inne dochody: stała pomoc rodziny, darowizna, także uzyskiwane; 

 dochody uzyskiwane poza granicami kraju (dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego 

kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dn. wypełniania 

oświadczenia ucznia/członka rodziny o wysokości średniego miesięcznego dochodu netto). 

3. Do dochodu nie wlicza się stypendiów, zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia 

socjalnego, obiadów) wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej, dopłat bezpośrednich dla rolników 

oraz świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus. 

4. Zasiłki rodzinne, alimenty i renty po zmarłym rodzicu przypisuje się osobie, która je pobiera (czyli osobie 

pełnoletniej, najczęściej jest to jedno z rodziców). 

5. Jeśli osoba niepełnoletnia uzyskuje dochód z prac dorywczych w jej imieniu opiekun prawny powinien 

podpisać oświadczenie o dochodzie. 

 

IV. Zmiana sytuacji dochodowej rodziny 

1. W przypadku znaczącej zmiany dochodu rodziny w stosunku do tego przedstawionego za okres 

od 01.01 do 30.06.2016 r. wynikającej z utraty dochodu przez jednego lub więcej członków rodziny, 

który wpływałby na obniżenie kwoty do wymaganej granicy 1500 zł miesięcznego dochodu netto na 

jednego członka rodziny, pełnoletni uczeń/opiekun prawny może przedstawić stosowne oświadczenie 

wyjaśniające zaistniałą sytuację. Na podstawie tego oświadczenia Szkoła w konsultacji z Fundacją 

podejmie ostateczną decyzję o przyjęciu bądź nie Wniosku jako poprawnego pod względem formalnym. 

2. W przypadku znaczącej zmiany dochodu rodziny w stosunku do tego przedstawionego za okres od  

01.01 do 30.06.2016 r. wynikającej z uzyskania przez jednego lub więcej członków rodziny dochodu, 

który wpływałby na przekroczenie kwoty 1500 zł miesięcznego dochodu netto na jednego członka 

rodziny pełnoletni uczeń/opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia o tym Fundację. W tej 

sytuacji Wniosek nie może być brany pod uwagę przy kwalifikacji do stypendium. Jeśli sytuacja uległa 

zmianie w trakcie otrzymywania stypendium, zostaje ono wstrzymane. 

 

V. Załączniki  

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie pełnoletniego ucznia/opiekuna prawnego o wysokości miesięcznego 

dochodu netto na osobę w rodzinie 

2. Załącznik nr 2 -  Oświadczenie pełnoletniego członka rodziny o wysokości średniego miesięcznego 

dochodu netto w okresie 01.01.-30.06.2016 r. 
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Oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów netto na osobę w rodzinie za 
okres od 1.01 – 30.06.2016 r. 

 

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………....................................... 

 

Nazwa szkoły i miejscowość…………………………………………………………………............. 

 

Rodzina moja składa się z ...... osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

(liczba osób podana zgodnie z wytycznymi z pkt. I Zasad dokumentowania i obliczania dochodu). 

Łączny średni miesięczny dochód netto z okresu 01.01-30.06.2016 r. wszystkich członków mojej 

rodziny to: ................................. 

Na dochód ten składają się dochody niżej wymienionych osób, których oświadczenia zostały 

dołączone do Wniosku o stypendium1: 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

3. ............................................................................... 

4. ............................................................................... 

5. ................................................................................ 

 

Miesięczny dochód netto z okresu 01.01-30.06.2016 r. na jednego członka rodziny to: 

.................................. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, 

że przedstawione informacje dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej rodziny są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

 
 
……………………………………………..           …………………………………………................                                                             

Data, miejscowość                                          Podpis pełnoletniego ucznia lub                               
                                                                                  rodzica/opiekuna 
 

                                                 
1 W  kolejnych pozycjach należy wpisać imię i nazwisko ucznia/członka rodziny oraz jego stopień pokrewieństwa 

(wnioskujący - uczeń, a pozostali członkowie rodziny - matka, ojciec, brat, siostra, macocha, ojczym, opiekun zastępczy) 
kolejnych osób w rodzinie, które w okresie 1.01-30.06.2016 r. uzyskały jakikolwiek dochód. 
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.......................................................... 
Imię i nazwisko 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA/CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO 

DOCHODU NETTO W OKRESIE 01.01.2016 – 30.06.2016 r. 

 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto jaki uzyskałem/-am w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 r.  

wynosi ......................zł ..... gr  

Składniki dochodu:  

1. umowa/-y o pracę/wykonywanie stosunku służbowego lub pracy ………………………zł, 

2. umowa/-y zlecenia/o dzieło/kontrakt marynarski/menadżerski ………………………zł, 

3. renty/emerytury ………………………zł, 

4. działalność gospodarcza ………………………zł, 

5. gospodarstwo rolne (liczba ha przeliczeniowych ……...*208,83 zł)                   …..………............... zł,  

6. zasiłki rodzinne                                                                                                  ………………………zł,  

7. zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych                                                          ………………………zł, 

8. alimenty lub fundusz alimentacyjny                                                                   ………………………zł, 

9. dochód z działów specjalnych produkcji rolnej                                                  ………………………zł, 

10. dochód z tytułu pracy za granicą**                                                                   ………………………zł, 

11. _____________________________________                                                .……………………..zł, 

12.______________________________________  .……………………..zł. 

 

 
Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą przy ul. Przesmyckiego 40, 
05-500 Piaseczno. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu przetwarzane będą wyłącznie w celu wzięcia 
udziału w procesie kwalifikacyjnym dotyczącym przyznania stypendium w ramach programu Stypendia Św. 
Mikołaja. Informujemy, że każda osoba ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz 
możliwość ich poprawiania.  
 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym 
Wniosku i załącznikach w celu wzięcia udziału w programie Stypendia Św. Mikołaja prowadzonym przez 
Fundację Świętego Mikołaja  
 
Oświadczam, że w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 r.  nie uzyskałem/-am dochodu z innych źródeł niż 
wyżej wymienione. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
...................................................                               ….. ............................................................................... 
Data                                                                          Własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie 

                                                 
 Jeśli osoba składająca oświadczenie nie osiągała któregokolwiek dochodu wymienionego w punktach 1-10, w wierszu 

odpowiadającym temu dochodowi powinna być wpisana kwota 0 zł.  
 
** W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na 
podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu wypełniania niniejszego 
oświadczenia. 


