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Do Komisji Stypendialnej 
Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie 

 

 

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

 

1. Utratę dochodu 
1
w roku __________________,  

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

 
w wysokości

2
 _____________________zł, co potwierdzam następującymi dokumentami

3
: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 „dochód utracony” oznacza utratę dochodu spowodowaną:  
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego   
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych  
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło  
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego  
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej  
h) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
i) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. 
 
2 W przypadku utraty dochodu w 2017 r. proszę wpisać kwotę netto z utraconego miejsca pracy. Jeżeli utrata nastąpiła w 2018 r. proszę wpisać kwotę netto z 

ostatniego przepracowanego miesiąca 

3 W przypadku utraty dochodu w 2017 r. do wniosku należy dołączyć : świadectwo pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, 
zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu. Gdy utrata dochodu nastąpiła w 2018 r. do wniosku należy dołączyć:  świadectwo pracy , zaświadczenie o 
miesięcznej wysokości utraconego dochodu (netto),  zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, itp. 
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Wniosek o  przeliczenie dochodu uwzględniając dochód utracony/uzyskany/zmianę liczby członków 
w rodzinie 
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2. Uzyskanie dochodu
4
 w roku __________________ 

przez _________________________________________________________________________ 
        (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa osoby, która uzyskała dochód) 

 
w wysokości (kwota netto  z pełnego przepracowanego miesiąca) _________________zł,  

co potwierdzam następującymi dokumentami
5
: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

 
 
 

 

3. Zwiększenie/zmniejszenie liczby członków rodziny (należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmianę , np. akt urodzenia, 

akt zgonu, akt zawarcia związku małżeńskiego, orzeczenie rozwodu) 

co potwierdzam następującym dokumentem: 

1. ______________________________________________________________________ 

 

 

 
 

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

2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zmianami)  

 
 
 

 
-----------------------------       --------------------------------------------------- 
miejscowość, dnia         czytelny podpis studenta 
 

                                                           
4 „dochód uzyskany” oznacza to uzyskanie dochód który został spowodowany:  
a) zakończeniem urlopu wychowawczego  
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych  
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonanej na podstawie umowy o dzieło  
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego  
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej  
h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 
5 Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie zatrudnienia, zaświadczenie o miesięcznym dochodzie netto. 


