
    

 
 

  

Załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Kierunek studiów: ………………………………………………….. 

Rok studiów: ……………….. 

Poziom studiów: pierwszy stopień/drugi stopień/jednolite magisterskie* 

Numer albumu: ……………….. 

Numer telefonu: ………………………. 

 

 
 

 

WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODÓW  

 
Wnioskuję o ponowne przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej 

rodziny ze względu na:  

1. utratę dochodu przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień 

pokrewieństwa) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. uzyskanie dochodu przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień 

pokrewieństwa) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 
Jednocześnie wyrażam zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji w sprawie przyznania 

stypendium socjalnego.  

 
 

 

Włocławek, dnia …………………..                 ….…………………………………………………….. 

                                                  (własnoręczny podpis studenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 
* właściwe podkreślić 

 

 



 
 

Załącznik nr  1 do Wniosku o ponowne przeliczenie dochodów  
stanowiącego załącznik  nr 7  

do Regulaminu świadczeń dla studentów   

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Nr PESEL: ………………………. 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE 

UTRACONYM   

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 

Kodeksu karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 

niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej 

w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 

działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz 

o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

– „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną”  
 

 

oświadczam, że utraciłem/am z dniem ………………………….......... dochód w wysokości 

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

Zmiana dochodu spowodowana jest (proszę opisać sytuację)……………………………………… 

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

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

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

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:  

-  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;  

- utratą zasiłku lub stypendium  dla bezrobotnych;  

-  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  

- 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 o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym; 

-  wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu 

art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;   
-  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 

utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  

-  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; 

-  utratą świadczenia rodzicielskiego;  

-  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 

Katalog sytuacji związanych z utratą dochodu jest zamknięty. Oznacza to, że system legislacyjny uniemożliwia jego 

poszerzenie o inne zdarzenia losowe według uznania.  

Utratę dochodu przez członka rodziny dokumentuje się dodatkowo: świadectwem pracy, zaświadczeniem lub innym 

dokumentem potwierdzającym datę i rodzaj utraconego dochodu (np. umowa zlecenie, umowa o pracę) oraz dokumentem 

pozwalającym obliczyć wysokość dochodu utraconego (np. PIT 11). Wymaganym dokumentem jest również zaświadczenie 

z urzędu pracy lub oświadczenie potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku 

w przypadku bezrobotnych członków rodziny.  

W przypadku utraty dochodu należy pamiętać o zgłoszeniu  występującego równocześnie wzrostu dochodu z  innego tytułu, 

np. śmierć członka rodziny – przyznanie renty rodzinnej, utrata pracy – uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia 

rehabilitacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, renty czy emerytury.  

 

 

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

            (miejscowość, data)                       (własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie ) 
 

  



 

 

Załącznik nr  2 do Wniosku o ponowne przeliczenie dochodów  
stanowiącego załącznik  nr 7  

do Regulaminu świadczeń dla studentów   

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Nr PESEL: ………………………. 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE 

UZYSKANYM  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 

Kodeksu karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 

niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej 

w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 

działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz 

o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

– „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności 

studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną”  
 

oświadczam, że uzyskałem/am dochód:  

1. w roku* ……….. (dotyczy uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany 

w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium). 

w wysokości ………………………………………………..…………...……………… 

Jednocześnie oświadczam, że dochód ten uzyskiwałem przez okres ………… miesięcy 

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się 

o stypendium.  

Zmiana dochodu spowodowana jest (proszę opisać sytuację)……………………………………… 

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

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

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

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

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

Załączniki:  

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

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

 

2. po roku* ……….. (dotyczy uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany 

w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium). 

Jednocześnie oświadczam, że wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiło uzyskanie dochodu wynosi …………………………………. 

Zmiana dochodu spowodowana jest (proszę opisać sytuację)……………………………………… 

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

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

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



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

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

Załączniki:  

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

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

 

* właściwe podkreślić  

 
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu 

spowodowane:  

- zakończeniem urlopu wychowawczego;  

- uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

- 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 o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym; 

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia 

w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych;  

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 

utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; 

- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;  

- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. 

Katalog sytuacji związanych z uzyskaniem dochodu jest zamknięty.  

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie dochodu może być w szczególności: zaświadczenie z urzędu pracy 

o  wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych (staż), zaświadczenie od płatnika, 

decyzja o przyznaniu renty czy emerytury, umowa zlecenia, itp.  

 

 

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

            (miejscowość, data)                       (własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie ) 

 

 

 

 

 


