
 

  Zał. Nr 7do Regulaminu Świadczeń dla studentów SWPW w Płocku 

 

 
 

 
 

Do Komisji Stypendialnej Kolegium Studiów ............................................................................................. 
 

DANE STUDENTA 

 

Wnioskuję o ponowne przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej rodziny ze 
względu na:  

 
1. utratę dochodu w roku __________________,  

 
przez ________________________________________________________________ 
      (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa osoby, która utraciła dochód) 

 
w wysokości (kwota netto średnio miesięcznie) ___________________________zł, co potwierdzam 
następującymi dokumentami* 
 

1. ______________________________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________________________ 
 
*Należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu tj.: 

 dokument określający źródło uzyskiwania „dochodu utraconego”, podstawę uzyskiwania dochodu 
z danego źródła (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, renta, emerytura), datę utraty tego źródła 
np. data rozwiązania umowy) oraz średnią miesięczną wysokość netto utraconego dochodu 

 zaświadczenie z Urzędu Pracy  

 
2. uzyskanie dochodu w roku __________________ 
 
przez ________________________________________________________________ 
 (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa osoby, która uzyskała dochód) 
 

w wysokości (podać kwotę z drugiego pełnego miesiąca, netto) _________________________zł, co 
potwierdzam następującymi dokumentami** 
 

1. ______________________________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________________________ 
 

 **Należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu tj.: 
 

  zaświadczenie określające podstawę uzyskiwania dochodu z danego źródła (np. umowa o pracę, 
umowa-zlecenie, renta, emerytura) 

  dokument potwierdzający miesięczną wysokość netto uzyskanego dochodu z drugiego  pełnego 
miesiąca  

 

3. zwiększenie/zmniejszenie liczby członków rodziny (należy dołączyć dokumenty potwierdzające  
    zmianę) co potwierdzam następującymi dokumentami: 
 

1. ______________________________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________________________ 
  
    
 
      ……………………………………                                                                                           ………………………………………….. 

            (miejscowość, data)                                                                                      (podpis studenta) 
  

NAZWISKO I  IMIĘ 
NR ALBUMU 

  

Dodatkowy wniosek o przeliczenie dochodu  
(wypełniają studenci w przypadku utraty bądź uzyskania dochodu przez nich lub przez członków ich rodziny) 

 

 

 



 

Pouczenie 
 

1.  Jeśli w porównaniu z rokiem kalendarzowym, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia prawa  

do świadczeń pomocy materialnej, sytuacja materialna rodziny uległa pogorszeniu w związku z faktem utraty źródła 
dochodu przez członka rodziny dochód gospodarstwa domowego jest ustalany na podstawie dochodu z przedniego 
roku podatkowego pomniejszonego o średnią miesięczną kwotę „dochodu utraconego”, o ile utrata dochodu 

została spowodowana:  
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;  
b) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych 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 (Dz. U. poz. 303), wyrejestrowaniem pozarolniczej 
działalności gospodarczej;  

e) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  

f) 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; 

g) utratą świadczenia rodzicielskiego; 
h) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; 
i) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 

2. W przypadku dochodu uzyskanego prawodawca przewiduje dwie sytuacje: 
a) jeśli dochód został uzyskany w roku poprzedzającym rok otrzymywania stypendium uzyskany w tym 

roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których ten  dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest 
nadal uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium (dzień wydania decyzji)  
b) w przypadku zaś gdy uzyskanie dochodu przez członka rodziny następuje po roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok otrzymywania stypendium  to ustalając dochód rodziny powiększa się go o kwotę 
dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty( w praktyce 
oznacza to drugi miesiąc pracy), jeżeli dochód ten jest nadal uzyskiwany w dniu ustalania prawa do 
stypendium (dzień wydania decyzji)   

tzw. „dochód uzyskany” oznacza dochód który został spowodowany:  

1) zakończeniem urlopu wychowawczego;  
2) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych; 
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
4) 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,  

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej;  
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; 
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach  

o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
 

Powyższy katalog jest zamknięty, co oznacza, że żadne inne zdarzenia (np. utrata alimentów, zawieszenie 
działalności gospodarczej, sprzedaż czy wydzierżawienie gospodarstwa rolnego, z którego były osiągane dochody 
nie stanowią „utraty dochodu”, jak również zaistnienie innych okoliczności niż wymienione jako dochód uzyskany 
(np. otrzymywanie alimentów w roku kalendarzowym, których nie było w roku poprzednim nie jest traktowane jako 
„dochód uzyskany”. 
 

3. Jeśli w miejsce jednego źródła dochodu pojawiło się inne źródło dochodu i istnieje ono nadal w momencie 

składania wniosku, ale dochód uzyskiwany z tego źródła jest niższy niż poprzednio uzyskiwany, to dochód utracony 
stanowi, jedynie kwota, która nie znajduje pokrycia w dochodzie z nowego źródła. Jeśli zaś dochód z nowego 
źródła jest wyższy niż poprzednio uzyskiwany nie mamy w ogóle do czynienia z utratą dochodu. 
    

4. W sprawach związanych z powyższymi dochodami mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 listopada 2003 

roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie sposobu  i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne 
(Dz. U. z 2017 poz. 1466 z późn. zm.) 
 

Zapoznałem się z treścią powyższego pouczenia. 

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

            (miejscowość, data)                                                                                                  (podpis studenta) 

 
 

 



 

INFORMACJE O WNIOSKU – WYPEŁNIA SEKRETARIAT WŁAŚCIWEGO KOLEGIUM: 

 

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU 
  

PODPIS PRACOWNIKA  
KOLEGIUM 

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA 
DOKUMENTACJI WYSŁANO  

W DNIU 

 

 

 

W ROKU PODATKOWYM ……….......... 
STUDENT WYKAZAŁ DOCHÓD/OS W 

WYSOKOŚCI  
 

………………………..……….. ZŁ 

PO PONOWNYM PRZELICZENIU DOCHODU 
STUDENT WYKAZAŁ DOCHÓD/OS  

 
W WYSOKOŚCI  ………………………..…….. ZŁ 

 

WYPEŁNIA Komisja Stypendialna Kolegium Studiów: 
 

 

PO PRZELICZENIU 
DOCHODU I PO 
ROZPATRZENIU 

WNIOSKU 
PRZYZNANO 
STYPENDIUM 

SOCJALNE 
TAK / NIE  

 W WYSOKOŚCI 

PO PRZELICZENIU 
DOCHODU I PO 

ROZPATRZENIU WNIOSKU 
ZGODA NA ZWIĘKSZENIE 

STYPENDIUM 
SOCJALNEGO 

TAK / NIE  
O KWOTĘ 

DATA 
POSIEDZENIA 

KOMISJI 

PODPIS  
PRZEWODNICZĄCEGO 

KOMISJI 

   
 

 

 

UZASADNIENIE DECYZJI WŁAŚCIWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


