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Wnioskuję o ponowne przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej rodziny. Oświadczam, że w
stosunku do wykazanych we wniosku o pomoc materialną dochodów mojej rodziny nastąpiła zmiana okoliczności
mających wpływ na przyznane mi prawo do stypendium socjalnego/ stypendium socjalnego w zwiększonej
wysokości*) (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) w roku akademickim ………………..: ٭:
□ zwiększenie się liczby członków rodziny,
□ zmniejszenie się liczby członków rodziny, w tym także z powodu:
□ ukończenia 26 roku życia przez dzieci lub rodzeństwo pobierające naukę,
□ ukończenia/zaprzestania pobierania nauki przez rodzeństwo lub dzieci,
□ utrata dochodu przez członka rodziny,
□ uzyskanie dochodu przez członka rodziny,
□ uzyskanie przez rodzeństwo lub dzieci orzeczenia o niepełnosprawności
□ zmiana miejsca stałego zamieszkania (codzienny dojazd do Uczelni nie uniemożliwia i nie utrudnia
studiowania)٭
Dodatkowe informacje……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Do oświadczenia dołączam następujące dokumenty:
- skrócony odpis aktu zgonu/ urodzenia/ małżeństwa*)
- zaświadczenie płatnika dochodu lub inny dokument potwierdzający fakt utraty dochodu (jego wysokość i datę)
- zaświadczenie (płatnika dochodu lub urzędu skarbowego w przypadku osiągania dochodów z działalności
gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych) lub oświadczenie (w przypadku osiągania dochodów z
działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym) dokumentujące wysokość dochodu uzyskanego,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- inne (wymienić jakie)

…………………………………………………………………………………………………………………
٭właściwe zaznaczyć X

1. Wnioskuję o utratę dochodu od miesiąca ........................................ r.
2. Zgłaszam przybycie dochodu od miesiąca ........................................r.
UWAGA: W przypadku utraty źródła dochodu należy pamiętać o zgłoszeniu występującego równocześnie wzrostu dochodu z innego tytułu, np.
śmierć członka rodziny-przyznanie renty rodzinnej; utrata pracy -przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, renty lub emerytury, itp.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej
pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na zmianę lub uchylenie dotychczasowej decyzji.

Piła, dnia...................................................

…..............................................................
(czytelny podpis studenta)
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Pouczenie:
W przypadku przybycia dochodu, student ma obowiązek niezwłocznie zgłosić zmiany w dochodzie oraz złożyć
dokumenty potwierdzające uzyskanie przez członka rodziny (lub samego studenta) dochodu oraz wysokość uzyskanego
dochodu.
W związku z przybyciem dochodu należy załączyć dokumenty określające wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, np. zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości
zasiłku lub stażu; zaświadczenie od pracodawcy o wysokości miesięcznego wynagrodzenia netto, decyzję o przyznaniu
renty, emerytury, podjęcie pracy na umowę zlecenie, itp.
Obliczenie utraty dochodu w rodzinie może wystąpić wyłącznie na wniosek studenta i musi być należnie
udokumentowane. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny (lub samego studenta) do wniosku należy
dołączyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu netto.
Mogą to być, np.: świadectwo pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające utratę zasiłku dla
bezrobotnych/stypendium /stażu, zaświadczenie o przejściu na urlop wychowawczy, utrata renty rodzinnej itp.
Utrata i uzyskanie dochodu :
Od dnia l września 2005 r. została wprowadzona do ustawy o świadczeniach rodzinnych definicja utraty i uzyskania
dochodu.
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

•
•
•
•
•
•
•

uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w związku z opieką
nad dzieckiem (art.14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej),
utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

•
•
•
•
•
•

zakończeniem urlopu wychowawczego,
uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy
o dzieło,
uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Katalog powyższy jest katalogiem zamkniętym.
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z
tytułu wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny 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.

Piła, dnia ........................

..............................................................................
(czytelny podpis studenta)
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