
Załącznik nr 3                                                                                                                                                          

do Wniosku o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 20……/20…… 

 

WNIOSEK DO UCZELNANEJ KOMISJI STYPEDNIALNEJ PAŃSTWOWEJ 

WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 

O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU 
 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 w zw. 

z § 6 kk oraz art. 286 kk) wnioskuję o ponowne przeliczenie dochodów mojej rodziny na potrzeby 

stypendium socjalnego ze względu na: 
 

1.  Utratę dochodu przez członka mojej rodziny ……………………............…………………….  
                                                                                        (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

……..…………………...……….................………………………… w miesiącu: 

.........….…… 20….. r. w wysokości …………………………. zł netto, co dokumentuję 

następującymi dokumentami ………………………………………......................................... 

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

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

2.  Uzyskanie dochodu przez członka mojej rodziny …………………..........…………………… 
                                                                                                             (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

……..…………………...……….................………………………… w miesiącu: 

.........….…… 20….. r., dochód był uzyskiwany w poprzednim roku przez ……. miesięcy 

w wysokości ………………………. zł netto, co dokumentuję następującymi dokumentami 

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

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

3.  Zmianę sytuacji rodzinnej / składu rodziny (patrz definicja rodziny w Regulaminie i Ustawie) 

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

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

……………………............………………..........................…..............……… od miesiąca: 

……………… 20……. r. co dokumentuję następującymi dokumentami 

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

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

Jeżeli w związku ze zmianą mojej sytuacji dochodowej lub rodzinnej nastąpiła zmiana moich uprawnień do 

świadczeń pomocy materialnej, to wnoszę o zmianę decyzji administracyjnej na podstawie art. 155 k.p.a., na co 

wyrażam zgodę. 

………………………………………. 

data, podpis studenta 

 

                                                           

 W przypadku uzyskania dochodu w bieżącym roku należy wykazać dochód netto z pierwszego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym doszło do uzyskania dochodu. W przypadku uzyskania dochodu w roku poprzedzającym rok akademicki, 

którego dotyczy wniosek należy wykazać łączną kwotę uzyskanego dochodu netto oraz liczbę miesięcy uzyskiwania tego dochodu. 

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE 
(studenta) 

 

Imię:       

Nazwisko:       

Kierunek studiów:       

Rok studiów:    

Poziom studiów: 

     studia pierwszego stopnia; 

      studia drugiego stopnia 

Nr 

albumu: 
      

Dane kontaktowe (np. telefon, mail):       



 

POUCZENIE! 

ZA UTRATĘ DOCHODU UZNAJE SIĘ WYŁĄCZNIE dochody wskazane w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2020 poz. 111. z późn. zmn.). Oznacza to utratę dochodu 

spowodowaną: 
 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a 

także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, 

e) (uchylona), 

f) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) lub art. 36aa 

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. 

zm.), 

g) (uchylona), 

h) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i) utratą 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; 

j) utratą świadczenia rodzicielskiego, 

k) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; 

 

ZA UZYSKANIE DOCHODU UZNAJE SIĘ WYŁĄCZNIE dochody wskazane w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmn.). Oznacza to 

uzyskanie dochodu spowodowane: 

a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego 

świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim 

świadczeniu uzupełniającym, 

e) (uchylona), 

f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie 

zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub 

art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

g) (uchylona), 

h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

j) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 

Uwaga: Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności 

gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego 

utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego 

samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą 

działalność gospodarczą. – art. 5 ust. 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych 
 


