
Dochody, które wpisujemy do systemu odliczamy ZWRÓĆ UWAGĘ!

dochody z zaświadczenia z urzedu skarbowego 

z roku bazowego

składki na ubezpieczenie społeczne (z US), 

składki na ubezpieczenie zdrowotne (zaśw. z 

ZUS), wysokość opłaconego podatku)

W związku z wprowadzeniem dochodów zwolnionych z podatku dla osób, które nie ukończyły 26 roku 

życia- należy zgłosić przy wydawaniu zaświadczenia, że konieczne jest umieszczenie wszystkich 

dochodów z roku bazowego zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych z podatku. 

dochody z rolnictwa (hap)

jeżeli jakieś grunty są w dzierżawie (na umowie 

nie krótszej niż 10 lat zarejestrowanej w 

urzędzie)

konieczna kopia umowy + pisemna informacja o wysokości otrzymanego czynszu za dzierżawę (jeżeli nie 

ma kwoty podanej w umowie)

dochody z prowadzenia działalności 

gospodarczej z roku bazowego

zasiłki chorobowe z KRUS

dodatki za pełnienie funkcji społecznych

dochody z alimentów, funduszu 

alimentacyjnego

świadczenia rodzicielskie i zasiłek macierzyński
dotyczy rodziców pobierających świadczenia po urodzeniu dziecka, nie wliczamy tu zasiłków 

rodzicielskich z pomocy społecznej

ulgi na dzieci

dochody z zagranicy
w tym róznież dochody nieuwzględnione w US (należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza 

przysiegłego umowy i zaświadczenia o wynagrodzeniu pobieranym za granicą)

stypendium dla bezrobotnych z UE

z dochodów można odliczyć alimenty płacone 

przez członka rodziny na rzecz osób spoza 

rodziny wnioskodawcy

należy dostarczyc decyzję sądu o konieczności płacenia alimentów oraz potwierdzenie przelewów

dochody uzyskane po roku bazowym, zarówno z 

umów o pracę jak i prowadzenia działalności 

gospodarczej

należy dostarczyć umowę na zawarcie pracy oraz zaświadczenie o wynagrodzeniu za drugi miesiąc po 

zatrudnieniu. W przypadku założenia działalności należy dołączyc oświadczenie o uzyskiwanych 

dochodach.

zasiłki dla bezrobotnych z zaświadczenia z UP

stypendia doktoranckie

zwrot za darmowy akademik AGH

Dochody , których nie wpisujemy do 

systemu
ZWRÓĆ UWAGĘ!

Zasiłki wypłacane z OPS: zasiłki rodzinne, 

dodatki o zasiłku rodzinnego, świadczenia i 

zasiłki pielęgnacyjne, celowe, okresowe, stałe, 

500+, 300+

świadczenia pomocy materialnej dla studentów 

(stypendia, zapomogi)

stypendia, nagrody finansowane przez 

jednostkę samorządu terytorialnego (za wyniki w 

nauce, za osiagnięcia sportowe)

stypendia z funduszy strukturalnych UE

dochody członków rodziny, których nie wliczamy 

do wspólnego gospodarstwa, a którzy zasilają 

budżet rodziny np. dochody ojczyma, 

renta/emerytura dziadków, dochody 

pełnoletniego rodzeństwa, które się nie uczy itp.

Wszystkie te świadczenia można wpisać do oświadczenia o uzyskiwanych dochodach w przypadku 

nieosiągnięcia pułapu 528 zł/ osobę i przy wymaganym przez uczelnię zaświadczeniu z OPS o aktualnej 

sytuacji finansowej i materialnej.  Jeżeli suma dochodów wpisanych w system wraz z dochodami (których 

nie wliczamy) daje nam dochód przekraczający kwotę 528 zł, należy wypełnić oświadczenie (zał nr 8 do 

regulaminu) z wyszczególnieniem wszystkich kwot. Kwoty te muszą zostać udokumentowane! Należy z 

oświadczeniem dostarczyć odpowiednie decyzje urzędowe.


