Zasady dokumentowania i obliczania dochodu
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów
w Funduszu Stypendialnym IKEA FAMILY rok szkolny 2014/2015

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 albo kopiami poświadczonymi za zgodność
z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez Koordynatora.
2. Uczeń ubiegający się o Stypendium powinien złożyć wraz z Wnioskiem następujące dokumenty
obrazujące sytuację rodzinną i zdrowotną:
a. w przypadku niepełnoletniego rodzeństwa pobierającego naukę – wymagane jest zaświadczenie ze
szkoły/uczelni;
b. w przypadku rodzeństwa, które nie podjęło jeszcze nauki, wymagany jest skrócony odpis aktu
urodzenia;
c.

w

przypadku

pełnoletniego

rodzeństwa

uczącego się/studiującego

–

zaświadczenie

ze

szkoły/uczelni;
d. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ucznia i członków rodziny;
e. odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu rodzica
w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, która nie jest panną lub kawalerem;
f.

prawomocny wyrok z sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub informację sądu
o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie
opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

g. dokumenty dotyczące szczególnych warunków zdrowotnych kandydata wystawione przez lekarza.
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3. Uczeń ubiegający się o Stypendium powinien złożyć zaświadczenia lub oświadczenia pełnoletnich
członków rodziny stwierdzające wysokość dochodu, w tym odpowiednio:


W przypadku osoby, która uzyskiwała jakiekolwiek dochody: oświadczenie ucznia/członka rodziny o
wysokości średniego miesięcznego dochodu netto w okresie 01.01.-30.06.2014 r.;



W

przypadku

członków

rodziny,

którzy

pracują

na

stałe/na zlecenie/sezonowo/dorywczo:

zaświadczenie od pracodawcy o dochodach w okresie 01.01.-30.06.2014 r.;


W przypadku osób bezrobotnych:
- zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne wymagane jest zaświadczenie o pozostawaniu
bez pracy w okresie 01.01.-30.06.2014 r. (z prawem lub bez prawa do zasiłku i określeniem
wysokości zasiłku);
- niezarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, a mimo to pozostających bez pracy,
wymagane jest oświadczenie o niewykonywaniu pracy zarobkowej w okresie 01.01.-30.06.2014 r.
oraz dokumenty obrazujące sytuację bieżącą;



W przypadku członków rodziny, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, wymagane jest zaświadczenie
z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy; 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
2012 roku podzielonego na 12 miesięcy (202,58 zł);



W przypadku wypłacania lub otrzymywania alimentów wymagane są:
– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są
zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
– kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, gdy alimenty
uzyskiwane są w kwocie zasądzonej przez sąd,
– kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie oraz zaświadczenie
komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
wyegzekwowanych alimentów, w sytuacji, gdy alimenty uzyskiwane są w kwocie niższej
niż zasądzone przez sąd
– zaświadczenie z urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej o wysokości zaliczki
alimentacyjnej, kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie oraz
zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż
zasądzone w wyroku, w sytuacji, gdy wypłacana jest zaliczka alimentacyjna,



Zaświadczenie lub decyzja z ośrodka pomocy społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek
stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy) w okresie
01.01.-30.06.2014 r.;



Odcinki renty/emerytury z okresu 01.01.-30.06.2014 r. lub decyzja z ZUS/KRUS ustalająca prawo do
emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
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Oświadczenia

o

wysokości

dochodów

uzyskiwanych

z

prac

dorywczych,

oświadczenie

o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i
inne wymienione wyżej), jeśli niemożliwe jest uzyskanie zaświadczeń od pracodawcy.


W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą należy przedłożyć właściwe dokumenty
wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne
do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w 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 w okresie 01.01.-30.06.2014 r.

h. W przypadku, gdy dochód rodziny jest niższy niż 350 zł na osobę w rodzinie należy dołączyć
stosowne oświadczenie wyjaśniające sytuację materialną rodziny (jak rodzina się utrzymuje mając
tak niskie dochody).
III. Zasady ogólne obliczania dochodu
1. Należy udokumentować wszystkie źródła dochodu członków rodziny ucznia.
2. Do dochodu nie wlicza się stypendiów, zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia
socjalnego, obiadów) wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej oraz dopłat bezpośrednich dla
rolników.
3. Składniki dochodu wszystkich członków rodziny sumuje się.
4. Zasiłki rodzinne, alimenty i renty po zmarłym rodzicu przypisuje się osobie, która je pobiera (czyli osobie
pełnoletniej, najczęściej jest to jedno z rodziców).

IV. Utrata dochodu
1. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od średniego miesięcznego dochodu rodziny
odejmuje się średnią miesięczną kwotę utraconego dochodu (dochód utracony nie może być wyższy niż
wykazany w Oświadczeniu ucznia/członka rodziny o wysokości średniego miesięcznego dochodu netto
w okresie 01.01.-30.06.2014 r.). Do wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego należy dołączyć
dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
2. Przez utratę dochodu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się utratę dochodu spowodowaną:
a. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
b. utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych w wysokości zasiłku dla
bezrobotnych;
c.

utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie
umowy o dzieło;

d. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty,
renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
e. wyrejestrowaniem działalności gospodarczej;
f.

utratą

zasiłku

chorobowego,

świadczenia

rehabilitacyjnego

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
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lub

zasiłku

macierzyńskiego,

g.

utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby obowiązanej do tych
świadczeń.

V. Uzyskanie dochodu
1. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, do miesięcznego dochodu rodziny dodaje się
miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny. Do wniosku o uwzględnienie dochodu
uzyskanego należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz
wysokość uzyskanego dochodu.
2. Przez uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust.1, rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:
a.

zakończeniem urlopu wychowawczego,

b.

uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych w wysokości
zasiłku dla bezrobotnych,

c.

uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na umowę
o dzieło;

d.

uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego, a także emerytury lub
renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

e.

rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.
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