
        Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH     

Załącznik nr DNiSS PM-05                                 

                     

Nr wniosku: ………………../20 ....../ .... . 

 

Data wpływu: …………………………… 

 

Podpis osoby przyjmującej: ……………………………………. 

 

Uwagi: ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

 ………………………………………….. 

 

…………….……………………............. 
                                    (nazwa Wydziału) 

 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

 

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO SPOWODOWANE  

UTRATĄ DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM  

OKRES PRZYZNANIA STYPENDIUM LUB PO TYM ROKU  

 
dotyczy: □ studenta / □ członka rodziny studenta 

                     □ doktoranta / □ członka rodziny doktoranta 

 

1. Dane osoby ubiegającej się o ponowne ustalenie stypendium socjalnego: 
 

Imię...................................................... Nazwisko …………..................................................... ... Nr albumu…................................ 
 

Data urodzenia ................................... Numer PESEL ............................................
1)

 Obywatelstwo ……………………………… 

 

Miejsce zamieszkania: Miejscowość …....................................................................... Kod pocztowy …………………………….. 

 

Ulica …………………….…………………. Nr domu (mieszkania) …………………. Telefon ………………………………...... 

 

Rodzaj studiów …................................... Kierunek studiów......................................................... . Rok studiów …… Semestr …… 

 

Nazwa Banku ...................................... Numer rachunku bankowego............................................................................. ..................... 

 

2. Wnoszę o ponowne ustalenie stypendium socjalnego z uwagi na (wyjaśnić powód ponownego ustalenia): 
 

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

 

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

 

3. Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
 

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

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

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

4. Oświadczenie dotyczące ponownego ustalenia prawa do stypendium socjalnego: 
 

1. Oświadczam, że podane powyżej informacje dotyczące mojej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie 

domowym oraz wskazane rodzaje dochodów są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów obowiązującym  

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz: 

□ jestem / □ nie jestem - studentem innego Wydziału ATH / innej Uczelni; 

□ otrzymuję  /  □ nie otrzymuję - stypendium socjalnego  na innym Wydziale ATH /  innej Uczelni; 

□ jestem / □ nie jestem - absolwentem studiów I stopnia; 

□ jestem / □ nie jestem absolwentem studiów II stopnia; 

□ moja rodzina nie posiada gospodarstwa rolnego
 4)

. 

 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego, w szczególności zaistnienia okoliczności 

wymienionych powyżej, uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do 

stypendium socjalnego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do stypendium na podstawie 



 2/2 

par 4 ust 6, z zastrzeżeniem par 4 ust 33 Regulaminu pomocy materialnej, osoba ubiegająca się jest zobowiązana 

niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Wydziałową Komisję Stypendialną. 

 

Niepoinformowanie organu prowadzącego postepowanie w sprawie stypendium socjalnego o zmianach, o których mowa 

powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu 

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

 

3. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
1)  w przypadku gdy nie nadano nr PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 
 

 

 
 

         ……………………………………………. ……………………………………………………………… 
                    (miejscowość, data) ( podpis składającego wniosek) 
               

 

Pouczenie 

1. Utrata dochodu zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 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, 

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także 

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 

e) 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, 

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

innej pracy zarobkowej, 

g) 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, 

h) utratą świadczenia rodzicielskiego, 

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

j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna  prawnego w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium lub po tym roku, ustalając ich dochód nie uwzględnia się dochodu 

utraconego. 

3. W razie utraty dochodu  prawo do stypendium ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata 

dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

4. W przypadku utraty dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę oraz ich wysokość. 

5. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 
 

 
…………………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data i podpis składającego wniosek) 

                   

 

Wypełnia organ realizujący stypendium:                     
                              

 

Dochód miesięczny netto na 1 osobę 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 
                    (podpis Dziekana Wydziału 

 /Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej) 

 

Stypendium socjalne m-c 

 

 

 

Uwagi  

 

 

 

Razem do wypłaty miesięcznie 

 

 

 

Nr Decyzji 

 

 

 


