
Załącznik nr 11 
 

do Regulaminu Świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 
 

…………………………………….. 
(Imię i nazwisko studenta) 

 

…………….… /………….....…….. 
(kierunek studiów / forma studiów 

 

……………… /……………..…….. 
(rok studiów / nr albumu) 

WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU
1
 

  

Komisja Stypendialna 

 Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 

 

Wnioskuję o ponowne przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej rodziny ze 

względu na: 
 

1. utratę dochodu
2
 przez: 

Imię i nazwisko członka 

rodziny 
Stopień pokrewieństwa 

Wysokość utraconego 

dochodu 

Okoliczność, w związku 

z którą nastąpiła utrata 

dochodu 

    

    

    
 

Na potwierdzenie daty i kwoty utraconego dochodu przedkładam:………………………………………… 

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

2. uzyskanie dochodu
3
 przez:  

Imię i nazwisko członka 

rodziny 
Stopień pokrewieństwa 

Wysokość uzyskanego 

dochodu 

Okoliczność, w związku 

z którą nastąpiło 

uzyskanie dochodu 

    

    

    
 

Na potwierdzenie daty i kwoty uzyskanego dochodu przedkładam:………………………………………… 

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

3. zmianę składu mojej rodziny: 

Imię i nazwisko członka 

rodziny 
Stopień pokrewieństwa 

Okoliczność, w związku z którą nastąpiła zmiana 

składu rodziny (np. zawarcie związku małżeńskiego, 

narodziny dziecka) 

   
 

Na potwierdzenie daty i kwoty utraconego dochodu przedkładam:………………………………………… 

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

Kraków, dnia……………………………                        ………………………………………. 
(podpis studenta) 

                                                           
1 dołączyć w przypadku zmiany dochodu (utraty lub uzyskania) w stosunku do roku bazowego  
2 Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.  
3 Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.111  z późn. zm.  



POUCZENIE 
 

Powody uzyskania dochodu przez studenta/członka rodziny: 

1. zakończenie urlopu wychowawczego 

2. uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych 

3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku  

z przekazaniem dzierżawą gospodarstwa rolnego 

5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej 

6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

7. uzyskanie świadczenia rodzicielskiego 

8. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników.  
 

Powody utraty dochodu przez studenta/członka rodziny: 

1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego 

2. utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych 

3. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

4. utrata 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 zawieszeniem jej wykonywania w 

rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.);utrata zasiłku 

chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących 

po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

5. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych  w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej 

do tych świadczeń, 

6. utrata świadczenia rodzicielskiego, 

7. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

8. utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem. 

 

 

Kraków, dnia……………………………                        ………………………………………. 
(podpis studenta) 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793985?unitId=art(16(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16831915?unitId=art(36(aa))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(209)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(209)ust(7)&cm=DOCUMENT

