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CZĘŚĆ A  MZE.5312-……./22 

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU EDUKACJI W BOCHNI 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

w roku szkolnym 2022/2023 

UWAGA:  
Niniejszy wzór wniosku dotyczy ucznia zamieszkałego na terenie Miasta Bochnia.  
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z „POUCZENIEM”. 

I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) 

  
RODZIC / OPIEKUN PRAWNY 

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA   PEŁNOLETNI UCZEŃ   DYREKTOR SZKOŁY 

II. DANE WNIOSKODAWCY 

NAZWISKO IMIĘ  
ADRES ZAMELDOWANIA  
– wpisać, jeśli jest inny niż zamieszkania 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  
* adres ten będzie równocześnie adresem do korespondencji 

 

Numer telefonu kontaktowego  
Adres e-mail  

III. DANE UCZNIÓW, OBJĘTYCH WNIOSKIEM 

Do każdej pozycji poniżej należy obowiązkowo uzupełnić załącznik cz. B „Informacja o uczniu” i dołączyć do wniosku. 

DANE UCZNIÓW, ( jeżeli wnioskodawcą jest pełnoletni uczeń uzupełnia tylko swoje dane) 

Nr zał. Nazwisko  Imię 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

IV. INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH SOCJALNYCH  
Z POMOCY SPOŁECZNEJ                                 (nie dot. świadczeń rodzinnych)  

 

 rodzina ucznia korzystała w bieżącym roku ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej 

 rodzina ucznia nie korzystała w bieżącym roku ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej z powodu … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … 

…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … …  
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V. SYTUACJA SPOŁECZNA W RODZINIE (Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego) 

W rodzinie występuje: (właściwe zaznaczyć znakiem „x” i opisać) 
Krótka charakterystyka (wpisać np. 

ilość dzieci, rozwód, separacja, kogo dotyczy 
bezrobocie, niepełnosprawność, choroba itp.) 

1. BEZROBOCIE    

2. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ   

3. CIĘŻKA LUB DŁUGOTRWAŁA CHOROBA   

4. WIELODZIETNOŚĆ (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)   

5. BRAK UMIEJĘTNOŚCI WYPEŁNIANIA FUNKCJI OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH (m.in. rodzinie został przydzielony asystent rodziny) 
  

6. ALKOHOLIZM LUB NARKOMANIA   

7. RODZINA JEST NIEPEŁNA (wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, 
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)  

  

8. ZDARZENIE LOSOWE, które powoduje względnie trwałe skutki   

9. INNE – wpisać jakie........................................................   

VI. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

Oświadczam, że rodzina ucznia (uczniów) składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym (osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące) oraz ich dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub 

(w przypadku utraty dochodu) z miesiąca, w którym został złożony wynosiły: 

SKŁAD I DOCHÓD RODZINY – należy wpisać wszystkich członków rodziny wraz z uczniami –  
w pierwszym wierszu wpisujemy wnioskodawcę 

Lp. Nazwisko i imię Rok 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa  
w stosunku do 
wnioskodawcy 

Źródło dochodu 1 
(np. 

zatrudnienie, emerytura, bezrobocie) 
jeżeli nie ma – wpisać „nie 
osiąga dochodów” 

- w przypadku dzieci wpisać 
uczeń, student, przedszkolak 

Wysokość dochodu 

netto (zł) 2  

nie należy wykazywać w tej 
rubryce przy każdym dziecku z 
osobna kwoty przyznanego na 
niego zasiłku rodzinnego bądź 
alimentów (łączne kwoty należy 
wpisać poniżej)   

   WNIOSKODAWCA   

      

      

      

      

      

      

      

      

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – (łączna kwota przyznana na wszystkie dzieci)  

Łączna kwota alimentów/zaliczki alimentacyjnej  

Wysokość dodatku mieszkaniowego, energetycznego oraz innych  

Łączny dochód razem    

Liczba wszystkich osób w rodzinie   

Dochód netto na jedną osobę w rodzinie   

 
1 Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu i dołączyć potwierdzenia o każdym z dochodów wg wykazu 

zamieszczonego w zestawieniu załączników do wniosku (str. 3) 
2 Nie dotyczy wnioskodawców dołączających zaświadczenie z MOPS-u albo oświadczenie o spełnieniu kryterium 
dochodowego wraz z jego wysokością. 
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VII. PREFEROWANA FORMA REALIZACJI ŚWIADCZENIA – w przypadku przyznania 
stypendium:  

 Konto bankowe wnioskodawcy Nazwa Banku:_______________________________________ 

 


 kasa Urzędu Miasta Bochnia 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (dołączone dokumenty zaznaczyć znakiem „x”) 

 
aktualna decyzja, zaświadczenie albo oświadczenie 

 

1. o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub  
w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku (np. zaświadczenie z MOPS ) 

 

2. o wysokości dochodów netto uzyskanych z tytułu zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, 

umowa o dzieło itp.) przez danego członka rodziny w tym także chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne 
 

3. o wysokości innych dochodów netto uzyskiwanych np. z prac dorywczych (w tym praca „na czarno”) 
lub sezonowych itp. przez danego członka rodziny 

 

4. o posiadaniu lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz o wysokości netto uzyskiwanych 
świadczeń dla bezrobotnych (m.in. zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, 

dodatku aktywizacyjnego) w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - 

 

5. o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodów - w przypadku osób nie zarejestrowanych  
w Urzędzie Pracy 

 

6. o wysokości zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia 

pielęgnacyjnego, lub o niepobieraniu świadczeń 
 

7. o wysokości alimentów (zasądzonych i otrzymywanych, wypłacanych przez fundusz alimentacyjny lub  
o ich nieściągalności) 

 

8. o wysokości zasiłku stałego lub okresowego z opieki społecznej  

9. o wysokości otrzymywanej renty, emerytury, świadczenia emerytalnego/zasiłku przedemerytalnego, 

emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, 
renty strukturalnej oraz renty socjalnej 

 

10. o wysokości dodatku mieszkaniowego, energetycznego lub innego   

11. o wielkości powierzchni użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  

(tylko powyżej 1 ha przeliczeniowego) 
 

12. o wysokości otrzymywanego stypendium oraz potwierdzające posiadanie statusu studenta  

13. o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu odbywania praktyki zawodowej  

14. o wysokości dochodów netto z wynajmu, dzierżawy (np. mieszkania)  

15. dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu  

16. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: informacje o formie opodatkowania oraz 

............................................................................................ (patrz pouczenie) 

 

17. Inne dokumenty mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego, wymienić jakie: 

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

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji oświadczam, że informacje podane we wniosku 
(część A i B) i załącznikach są prawdziwe. Oświadczam, że przedłożone dokumenty obejmują wszystkie dochody rodziny ucznia oraz 
że moja rodzina pozostająca ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie uzyskała żadnych innych dochodów. 
 
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pisemnie Dyrektora Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego (m.in. o zwiększeniu dochodu na osobę w rodzinie ponad ustawowy pułap albo gdy uczeń zmieni miejsce 
zamieszkania poza teren Miasta Bochnia oraz o przerwaniu przez ucznia nauki w szkole, skreśleniu go z listy uczniów). 
Zostałam/em pouczony, iż w oparciu o przedłożony wniosek przysługuje mi zgodnie z zapisem art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w każdym stadium postępowania czyli prawo do 

zapoznania się z aktami sprawy, a przed wydaniem decyzji prawo do wypowiedzenia się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. W przypadku nieskorzystania z powyższego wyrażam zgodę na wydanie decyzji ustalającej prawo do otrzymania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym w oparciu o dane zawarte we wniosku (część A i B). 
 
Data .................................                                        .......................................... 
                      (podpis wnioskodawcy) 
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 KLAUZULA INFORMACYJNA  

o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s. 1)  zwanego dalej RODO – informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Edukacji w Bochni z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, tel. 
14 611 84 21, adres e-mail: mze@mze.bochnia.pl; 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail: mze@mze.bochnia.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby 
Administratora; 

3. Miejski Zespół Edukacji w Bochni przetwarza dane w celu prowadzenia spraw związanych z udzielaniem stypendium dla uczniów ze szkół z terenu Gminy 
Miasta Bochnia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa tj. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz uchwałę NR XVII183/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 marca 2012 r.  z pózn zm. w sprawie Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Bochnia. 

4. Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty, gdy wystąpią  
z takim żądaniem - oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora, Pana/Pani dane możemy 
także przekazywać, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące pomoc 
prawną, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie określonym 
przepisami prawa. Po spełnianiu celu dla którego zostały zebrane, dane będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane w czasie określonym 
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni; 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  ich sprostowania, 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie; 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/a danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; 

8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie 
danych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych 
zostanie Pan/Pani o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia; 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane w rozumieniu RODO; 
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

              Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej.                                                                                   ……………………..……………………… 
                                                                                                                                                                                                                                   (data i podpis) 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 
 wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, zawartego we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego – 
w celu rozpatrzenia wniosku.  
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                           …………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                                  (data i podpis) 

POUCZENIE 
 

1. Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.). stypendium szkolne 
przysługuje: 

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz 
słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 
zwanych we wniosku „uczniem”, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie nie 
przekraczających miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia kwoty 600,00 zł netto. 

2. Wypełniony wniosek jeden egzemplarz część A dla jednego wnioskodawcy oraz część B dla każdego ucznia oddzielnie wraz z poświadczeniem 
o uczęszczaniu ucznia do szkoły, ośrodka należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego, słuchaczy kolegiów pracowników służb 
społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego na dziennik podawczy Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni w godzinach 
pracy. 

3. Stypendium może być przyznane na okres jednego miesiąca w roku szkolnym do maksymalnie dziesięciu miesięcy. 
4. Stypendium szkolne wypłacane jest miesięcznie lub jednorazowo w terminach: 

 do dnia 31 grudnia – stypendium przyznane na miesiące między wrześniem a grudniem danego roku; 

 do dnia 30 czerwca – stypendium przyznane na miesiące między styczniem a czerwcem danego roku.  
5. Uczeń (słuchacz) traci prawo do otrzymania świadczeń pomocy materialnej, jeżeli: został skreślony z listy uczniów (słuchaczy), ustały 

przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (np. zwiększenie dochodu na osobę 
w rodzinie ponad ustawowy pułap albo zmiana miejsca zamieszkania poza teren Miasta Bochnia). O wystąpieniu zdarzeń wnioskodawca 
informuje na piśmie niezwłocznie Dyrektora MZE. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy adresem zameldowania i miejscem zamieszkania należy dołączyć wyjaśnienie oraz zaświadczenie                                  
z miejsca zameldowania lub oświadczenie o nieubieganiu się/niepobieraniu stypendium w gminie zameldowania. 

 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU: 
1. Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może przekraczać miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia kwoty 600,00 zł netto. 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,  
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
 1)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; 
 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
 3)  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 1 nie wlicza się: Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 
zasiłku celowego; pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 
wartości świadczenia w naturze; świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r.                 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255) i pomocy 
pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i 
okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu             
i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy 
przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 
10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań 
wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych; dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; świadczenia wychowawczego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162           
i 1981); świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598); 
świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność                                 
i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529); nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535);pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 
9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472);środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy 
publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego; zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z 
dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270); dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270); kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.); kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 
dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1); kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym (Dz. U. poz. 1692). 
3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - 
za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym  
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na 
ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, 
dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę 
miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną  
w oświadczeniu tej osoby; 
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 
4. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek 
należny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej 
działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 
5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych  
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 1) przychodu; 2) kosztów uzyskania przychodu; 3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami 
jego uzyskania; 4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 4; 5) odliczonych od 
dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 6) należnego podatku; 7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych  
z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 
6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu 
opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 
7. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł. 
8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 
9. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy 
społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 
10. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny 
przez okres, za który uzyskano ten dochód. 
11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego  
z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 
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