
  

     Wniosek wypełniamy w trakcie roku akademickiego w przypadku zmiany dochodu.  

 

Załącznik nr 10                 Drukować dwustronnie 
do Regulaminu świadczeń  dla studentów w  Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022 

                                     

     

Imię i nazwisko………………………..……………………………………………………………. 

Kierunek i rok studiów……………………………………………………………………………… 

Numer albumu  

Wniosek wypełniamy w trakcie roku akademickiego w przypadku zmiany dochodu.  

 

WNIOSEK O PONOWNE WNIOSEK O PONOWNE WNIOSEK O PONOWNE WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODUPRZELICZENIE DOCHODUPRZELICZENIE DOCHODUPRZELICZENIE DOCHODU        

do Komisji Stypendialnej  do Komisji Stypendialnej  do Komisji Stypendialnej  do Komisji Stypendialnej  WSMEDWSMEDWSMEDWSMED    
 

 
Wnioskuję o ponowne przeliczenie dochodu osiągniętego przez członków mojej rodziny w bieżącym roku kalendarzowym ze względu na: 

 

1. utratę dochodu1  przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 

…………………………..…………………..…….…… ………………………, co dokumentuję następującymi załącznikami: 

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

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

2. uzyskanie dochodu2  przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa)  

                                                           
1 i 2 Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych art. 3 pkt. 23 i 24 z późn. zm. (Dz. U. z 2013, poz. 1456 z 

późn. zm.) 

 
• Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla studentów.     

• 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.   

• Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, tzn.:  

- otrzymanych na podstawie nieprawdziwych danych 

- otrzymanych ze względu na brak powiadomienia dziekanatu lub Komisji Stypendialnej o każdej zmianie sytuacji materialnej rodziny, mającej wpływ na wysokość 

świadczeń. 

 

 

                                                                                                       

   Białystok, dn. …………………………..                                                          ……………………………………………. 

                                                                                                                                                      podpis studenta 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych art. 3 pkt 23 i 24 z późn. zm. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 

2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a 

także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania; 

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,  przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń 

alimentacyjnych, 

8) utratą świadczenia rodzicielskiego, 

9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

10) utratą stypendium doktoranckiego. 
 

uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 
1) zakończeniem urlopu wychowawczego; 

2) uzyskaniem zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych; 

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty 

socjalnej; 

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia,  



                                                                                                                                                                                                                                

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. 

9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego. 

 
 

Ad. 1 Należy dołączyć dokumenty określające datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu 

Ad. 2 Należy dostarczyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których 

dochód był osiągany 

 


