
Załącznik nr 6
do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 
dla studentów WSGiZ w Krakowie                                                                                                                 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE
Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu

WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU 
(załącznik do wniosku o stypendium socjalne )   

NAZWISKO ………………………………………… IMIĘ……………………………… NR ALBU� � � �
System studiów: � Stacjonarne� Niestacjonarne 

Kierunek ...................................     Specjalność.................................................................. Rok studiów…………………

Adres stałego  zamieszkania studenta

…………………………………………………                                                ………………………………………
            miejscowość, ulica, nr domu, lokalu                                                                                                      gmina / powiat

� � -� � �  ……………………………                                           ………………………………………
    kod pocztowy                      miejscowość                                                                                                    województwo

Proszę o ponowne przeliczenie dochodów osiągniętych przez  członków mojej rodziny w 
roku*............... ze względu na:

1. utratę dochodu przez ( podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 
.........................................................................................................................................................
w wysokości .........................zł miesięcznie netto, co dokumentuję następującymi dokumentami: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2. uzyskanie dochodu przez  ( podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 
..........................................................................................................................................................

 w wysokości .......................zł miesięcznie netto, co dokumentuję następującymi dokumentami: 
.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

  3.  zmianę sytuacji rodzinnej studenta spowodowaną zmianą w liczbie członków rodziny 
................................................................................. co dokumentuję następującymi dokumentami: 
................................................................................. 

                                                                           
                                                                                                           .....................................
                                                                                                                                                                 data i podpis studenta
*wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny
Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do załącznika 6 w przypadku utraty  i uzyskania  dochodu w zależności od okoliczności sprawy:
1. Kopię prawomocnego wyroku sądu lub kopię odpisu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazy lub przelewy pieniężne 

potwierdzające świadczenie alimentów na rzecz osób spoza rodziny,
2. Kopię świadectwa pracy lub zaświadczenia płatnika dochodu albo inny dokument potwierdzający fakt utraty dochodu ,  PIT-11, dokument 

potwierdzający wysokość miesięcznego utraconego dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
3. Kopię umowy pracy lub zaświadczenia płatnika dochodu albo inny dokument potwierdzający fakt uzyskania  dochodu oraz dokument 

potwierdzający wysokość miesięcznego dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
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Pouczenie

1. Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, 
poz.2255 z późn.zm.)-utrata dochodu  oznacza utratę dochodu spowodowaną:

• utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umo-
wy o dzieło,

• utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych, lub utraty stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobot-
nych, 

• rozpoczęciem urlopu wychowawczego,

• wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

• utratą emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznawanych rolni-
kom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

• utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacynego,

• utratą  zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 
świadczeń,

• utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługują-
cego po okresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

2. Zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, 
poz.2255 z późn.zm.)-uzyskanie dochodu  oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

• zakończeniem urlopu wychowawczego ,

• uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobot-
nych,

• podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie 
umowy o dzieło,

• otrzymaniem emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych 
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

• otrzymaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego,

• rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

• uzyskaniem  zasądzonych  świadczeń alimentacyjnych,

• uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przy-
sługującego po okresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

3. Zmiana sytuacji rodzinnej studenta oznacza m. in.:

• zmiany w liczbie członków rodziny (np. urodzenie dziecka, zmiana stanu cywilnego,
 ukończenie 26 lat przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta uczące się, pozostające
 na utrzymaniu);

• uzyskanie przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia
 o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

• utratę ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu
 zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona;

• inne zmiany mające wpływ na przyznanie prawa do stypendium socjalnego.
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