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Załącznik nr 16 
do Regulaminu świadczeń dla studentów PANS w Nysie 

                                                                                                        

 

                                                                                                        Nysa, dnia ........................ 
 

                                                                                                                                 

 

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

            Nazwisko                               Imię             
   

..............................................................................                                                 
    Adres stałego zameldowania                                 Komisja Stypendialna 

                                                                                                                               Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 
..............................................................................                                                  w Nysie 

             nr telefonu/adres e-mail    

 

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

Nr albumu         Rok studiów                kierunek/ specjalność 
   

        Poziom studiów – studia pierwszego stopnia / studia drugiego stopnia*  

Forma studiów – studia stacjonarne / studia niestacjonarne* 
Wykształcenie – średnie / wyższe* 

 

 

 

WNIOSEK 

O PONOWNE USTALENIE DOCHODU 

 

Wniosek o ponowne ustalenie dochodów osiągniętych w roku ……………………….…..…….…  

przez członków mojej rodziny ze względu na: 

 

- utratę dochodu …………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
                                                               podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa 

   w wysokości ……………..………. zł, co dokumentuję: .............................................................................................. 
 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
                                          podać nazwę załączonego dokumentu 

 

- uzyskanie dochodu …………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

                                                               podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa 

   w wysokości ………………….…. zł, co dokumentuję: ............................................................................................... 
 

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

                                          podać nazwę załączonego dokumentu 
 

- zmianę w liczbie członków rodziny*………………………………………………………………………….….…. 

 

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

Liczba załączonych dokumentów: ……….... 
    

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                             czytelny podpis studenta 
*) niepotrzebne skreślić 
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POUCZENIE: 

1.  Prawo do świadczeń dla studentów ustala się ponownie w trakcie roku akademickiego w razie: 

    -  zwiększenia się liczby członków rodziny, 

    -  zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26. roku życia przez dziecko pozostające na utrzymaniu, 

    -  utraty dochodu lub uzyskania dochodu, 
    -  uzyskania przez dziecko w wieku 26 lat orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego, albo z 

       powodu upływu okresu, na który orzeczenie było wydane. 

2.  Za utratę źródła dochodu uważa się sytuację, gdy członek rodziny lub student utracił dochód w wyniku: 
    a)  uzyskania prawa do urlopu wychowawczego, 

    b)  utraty zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

    c)  utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
    d)  utraty 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), 
    e)  wykreślenia 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.), 
    f)  utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia 

         lub innej pracy zarobkowej, 

    g)  utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utraty świadczeń 

         pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej  

         do świadczeń alimentacyjnych, 

    h)  utraty świadczenia rodzicielskiego, 
    i)  utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

    j)  utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i  

         nauce. 
3.  Za uzyskanie źródła dochodu uważa się sytuację, gdy członek rodziny lub student uzyskał dochód w wyniku: 

    a)  zakończenia urlopu wychowawczego, 

    b)  uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
    c)  uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

    d)  uzyskania 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, 

    e)  rozpoczęcia 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, 

    f)  uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

         zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
    g)  uzyskania świadczenia rodzicielskiego, 

    h)  uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

    i)  uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
         i nauce. 

 

 
 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie i 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 § 1 i § 6 oraz art. 286 § 1 Kodeksu 

karnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2345), a także odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 307 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń, 

oświadczam, że podane informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.    

 

 

 

 
 

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

                                                                                                                               czytelny podpis studenta 
 


