
Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów PŚk wprowadzonego zarządzeniem nr 58/19 

w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 2 do zarządzenia 118/21 

 
Data wpływu ………………..                                

 
 

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

Imię  i nazwisko wnioskodawcy                                                                                                            adres  zameldowania 

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

                 PESEL                                                                                                                                         adres do korespondencji                                                                                

  

Wydział…………………………………………….              Tel. kontaktowy……………………………… 

Stopień/Forma studiów………………………………….                         e-mail:……………………………………………. 

Kierunek…………………………… specjalność/zakres……………………...                                       

Nr albumu……………………………………….                                                               

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 

stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania 

w związku:*) 

o z utratą dochodu/uzyskaniem dochodu przez studenta**) 
o z utratą dochodu/uzyskaniem dochodu przez członka rodziny studenta**) 
o ze zmianą sytuacji rodzinnej studenta 
o z innymi okolicznościami mającymi wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej 

I. Uzasadnienie wniosku 

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

II. Oświadczenie studenta 
 

Na podst. art. 155 KPA wyrażam zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji stypendialnej, na podstawie której 
przyznano mi dotychczasowe świadczenie, z uwzględnieniem powyżej wskazanych danych. 
 
Świadomy odpowiedzialności dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu całości 
pobranych na takiej podstawie świadczeń pomocy materialnej, oświadczam że podane informacje są zgodne 
ze stanem faktycznym. 

 

Kielce, dnia ………….. ………………………………….   

      Podpis studenta 

*) właściwe zaznaczyć  

**) niepotrzebne skreślić



Pouczenie 

1. Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – przez utratę dochodu rozumie się 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, 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); 

5) wykreśleniem 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 2017 r. 

poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.); 

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 tych świadczeń 

lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów 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 określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce bądź art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

11) obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z 

pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, na okresy zasiłkowe od dnia 1 

listopada 2019 r. do dnia 31 października 2022 r.; 

12) utratą dodatku solidarnościowego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia  

31 października 2022 r. 

2. Zgodnie z art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu w związku z: 

1) zakończeniem urlopu wychowawczego; 

2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

4) uzyskaniem 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; 

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie 

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

art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

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 określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce bądź art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

10) uzyskaniem dodatku solidarnościowego stanowi uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy 

zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2022 r. 

 



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

1) zwiększenie liczby członków rodziny (np. z powodu urodzenia dziecka, zmiany stanu cywilnego); 

2) zmniejszenie liczby członków rodziny (np. z tytułu ukończenia 26 lat życia przez rodzeństwo studenta lub 

dziecko studenta uczące się, pozostające na utrzymaniu); 

3) uzyskanie przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia  

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; 

4) inne okoliczności. 


