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Dodatkowy wniosek o przeliczenie dochodu 
(wypełniają studenci w przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny) 

Komisja Stypendialna 
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 

 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 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, o której mowa w art. 307 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.   

Wnioskuję o ponowne przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej rodziny ze 
względu na:  
1. utratę dochodu w roku _____________, 
przez____________________________________________________ 
 ( imię i nazwisko osoby, która utraciła dochód) 
w wysokości (kwota netto średnio miesięcznie) _____________________zł, w związku z (zaznaczyć 
odpowiednie): 

 
1. UTRATA/UZYSKANIE DOCHODU 

Rodzaj zmiany 

Członek 
rodziny, 
którego 

dotyczy zmiana 

Data 
powstania 

zmiany 

Zaznaczyć 
właściwe UTRATA DOCHODU:   

 uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,    

 
 

utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,   

 
 

utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,   

 

utratę 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 (Dz. U. poz. 303), 

  

 
 
 

wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia 
jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16 b ustawy z dnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2019 r., poz. 299, z późn. 
zm.) lub art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), 

   

 
 

utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, 

  

 
utratę 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. 

  

 utratę świadczenia rodzicielskiego,   

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

 utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.   

Zaznaczyć 
właściwe UZYSKANIE DOCHODU: 

 zakończenie urlopu wychowawczego,    

 
 

uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,   



 
 

 

uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,    

 
 

uzyskanie 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, 

  

 

rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej 
wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16 b ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2019 r. poz. 299, 
z późn. zm.) lub art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019 r., poz. 300, z późn. zm.), 

  

 
uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. 

  

 uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,   

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

 uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

  

2. ZMIANA STANU RODZINY (w stosunku do stanu - liczebności podanej w dniu złożenia wniosku o przyznanie 
świadczeń pomocy  materialnej). 

Członek rodziny, którego 
dotyczy zmiana Przyczyna powstania zmiany Data powstania zmiany 

  
 

 
3. INNE OKOLICZNOŚCI 

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

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

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

UZASADNIENIE: 

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

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

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

W ZAŁĄCZENIU DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZMIANY O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ : 

1. ______________________________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________________________ 
 
3. ______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 ………………………………                                                                                                        
(miejscowość, data)                                                                                                              ……………………………                                       

                                                                                                                                 (podpis studenta) 


