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                                                                                                                                              Załącznik nr 16  
                                                                                                                                  do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu  

                                                                                                                                                                        

  
      Nazwisko i imię studenta: ........................................................................ 

 

      nr albumu: ………………………….. 

 

semestr studiów: …………………….   poziom studiów:  - I stopnia    - II stopnia      
                                                                                                                        

      kierunek studiów:  administracja   zarządzanie       

 

      tryb studiów:  niestacjonarny   niestacjonarny (e-learning) 

  

      adres do korespondencji: ………………………..………..…………………………….…… 

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

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

       

OŚWIADCZENIE  

O ZAISTNIENIU OKOLICZNOŚCI MAJĄCYCH WPŁYW NA USTALENIE PRAWA DO PRZYZNANIA  

ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 

   
Wypełniając obowiązek wynikający z § 4 ust. 2, § 5 ust. 7, § 12 ust. 28 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów WSZiB w Poznaniu, informuję o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na ustalenie prawa do przyznania świadczeń 

pomocy materialnej w formie: (właściwe zaznaczyć)  

 

 stypendium socjalnego  

 stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

 stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 

 

nr decyzji ………………………….. z dnia ……………………….., dotyczącej wskazanego świadczenia, o ile została wydana do dnia 

złożenia oświadczenia, oraz wnoszę o ponowne ustalenie uprawnień do świadczeń pomocy materialnej, w tym o ponowne przeliczenie 

dochodu, w związku z: 

 

 

1. UTRATA/UZYSKANIE DOCHODU (zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych art. 3 pkt 23, 24 i art. 25 ust. 

1 (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.) 

 
 Należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu - określające datę utraty dochodu oraz określające  miesięczną wysokość utraconego 

dochodu (netto oraz brutto). 

 Należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu – określające datę uzyskania dochodu oraz określające wysokość dochodu (netto oraz 

brutto) uzyskanego przez członka rodziny w poszczególnych miesiącach, za które dochód był osiągany. 

 

Rodzaj zmiany Członek rodziny, którego dotyczy 

zmiana – imię i nazwisko oraz stopień 

pokrewieństwa 

Data powstania zmiany 

 

UTRATA DOCHODU SPOWODOWANA: (właściwe zaznaczyć) 

 
 uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego 

 

  

 

 utratą prawa do 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 lub renty socjalnej 

  

 wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 672, z późn. zm.) 
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 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. 200 ust. 1 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym  
  

     

 UZYSKANIE DOCHODU SPOWODOWANE: (właściwe zaznaczyć) 

 
 zakończeniem  urlopu wychowawczego   

 

 uzyskaniem  prawa do 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 lub renty socjalnej 

  

 rozpoczęciem  pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu 

art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) 

  

 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. 200 ust. 1 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  
  

 

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

       materialnej) - zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych art.  25 ust. 1 (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.) 

 
         Należy podać przyczynę powodującą zmianę składu rodziny (m.in. zgon, urodzenie, ukończenie 26 roku życia, ukończenie/zaprzestanie  

        pobierania nauki, inne) 
 

Rodzaj zmiany Przyczyna powstania 

zmiany 

Członek rodziny, którego dotyczy 

zmiana – imię i nazwisko oraz 

stopień pokrewieństwa 

Data powstania zmiany 

 

 zwiększenie liczby członków rodziny, w tym 

także z powodu rozpoczęcia nauki przez 

członka rodziny studenta do 26 roku  życia 

   

 

 zmniejszenie liczby członków rodziny, w 

tym także z powodu ukończenia 26 roku 

życia przez rodzeństwo lub dziecko studenta  

pobierające naukę, ukończenia lub 

przerwania nauki  przez rodzeństwo lub 

dziecko studenta w wieku do ukończenia 26 

lat 

   

 

 

3. Uzyskałem/uzyskałam prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów niż ten, który został przeze 

mnie wskazany we wniosku o przyznanie stypendium - należy podać datę uzyskania prawa, rodzaj uzyskanego świadczenia, 

kierunek studiów oraz nazwę uczelni: 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Inne okoliczności: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

        UZASADNIENIE: 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         

W ZAŁĄCZENIU DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZMIANY, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

OŚWIADCZENIE: 

 

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że: 

1. dane zawarte w niniejszym oświadczeniu oraz załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym, 

2. nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym ani funkcjonariuszem służby państwowej, 

3. zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu, 

4. w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę treści oświadczenia, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o 

tym fakcie Uczelnię, 

5. wyrażam zgodę na zmianę/uchylenie decyzji orzekającej w sprawie  stypendium w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

     .............................................................                                                                        ................ ....................................................... 
                  (miejscowość oraz data)                                                                                                                (czytelny podpis studenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* niepotrzebne skreślić 
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WYPEŁNIA UCZELNIA: 
 

Wezwano wnioskodawcę  do uzupełnienia brakującej dokumentacji w dniu: …………………..………..    

 

Data złożenia pełnej dokumentacji: ………………………………….. 

 

 

A. Po uwzględnieniu przedstawionych okoliczności dotyczących przyznanego stypendium socjalnego –  wpływających na 

wysokość przyznanego świadczenia: 

 

Poprzedni dochód ……………………… zł 

 

Dochód po ponownym przeliczeniu ………..…………… zł 

 

Po ponownym przeliczeniu dochodu: 

 

 zmiana dochodu nie wpływa na decyzję Dziekana nr …………….………. z dnia …………….………….. 

 

 zmiana dochodu wpływa na decyzję Dziekana nr …………………………. z dnia …………..…………… 

 
 należy przyznać stypendium socjalne w wysokości ……………..… zł miesięcznie na okres ……………. miesięcy                        

od …………...……. do ……..…..……….. 

 z uwagi na zmniejszenie dochodu należy zwiększyć wysokość przyznanego stypendium do kwoty ……………… zł miesięcznie 

w okresie od ………..……………. do …………..….………. 

 z uwagi na zwiększenie dochodu należy zmniejszyć wysokość przyznanego stypendium do kwoty ……………... zł miesięcznie 

w okresie od ………..………..….. do ……….…..………….. 

 z uwagi na zwiększenie dochodu student traci prawo do stypendium socjalnego od miesiąca …………………… 

 

 

B. Po uwzględnieniu przedstawionych okoliczności dotyczących przyznanego stypendium socjalnego – innych niż wpływających 

na wysokość przyznanego świadczenia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

 

C. Po uwzględnieniu przedstawionych okoliczności dotyczących przyznanego stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

D. Po uwzględnieniu przedstawionych okoliczności dotyczących przyznanego stypendium rektora dla najlepszych studentów:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

                                                                                                                                         (data i podpis pracownika sprawdzającego wniosek)  


