
załącznik nr 7 
 

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu celem ustalenia prawa do świadczenia pomocy 
materialnej w związku z utratą dochodu / uzyskaniem dochodu 

…………………………………………………. 
(nazwisko i imię studenta, numer albumu) 

 
Wnioskuję o przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej rodziny w roku 
bazowym ze względu na: 

1. Utratę dochodu przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa): 

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

Wysokość dochodu utraconego …………………………...……………………………………………………… zł. (netto) 

Okres, przez jaki dochód (wskazany jako utracony) był uzyskiwany (od do)………….……………….…..... 

Data utraty dochodu …………………….……………………………………………………………………………………….….... 

Podstawa utraty dochodu (wymienić jedną ze wskazanych w pouczeniu na dole strony) …………………………….…… 

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

Czy po utracie dochodu nastąpiło uzyskanie dochodu: □ TAK □ NIE (jeśli wskazano TAK to wypełnić pkt 2, 
jeśli NIE to dołączyć do wniosku zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie o obecnej sytuacji dochodowej) 

2. Uzyskanie dochodu przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa): 

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

Wysokość dochodu uzyskanego …………………..……...……………………………………………………… zł. (netto) 

Data uzyskania dochodu …………………….……………………………………………………………………….….……….... 

Podstawa uzyskania dochodu (wymienić jedną ze wskazanych w pouczeniu) ……………………………. 

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

 
Wykaz załączników: 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
 Świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że załączony dokument oraz dane 
w nim      
 zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

    ………………………………………….                                       …………………………………… 
                           (miejscowość i data)                                                                                         (własnoręczny podpis studenta) 
 

Pouczenie: 
Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami:  

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.5)),   
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; 
11) obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów ( U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe  od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. 

12) utrata dodatku solidarnościowego. 
 
Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:  

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. 
10) Uzyskanie dodatku solidarnościowego. 

 
*niewłaściwe skreślić 

http://www.ae.poznan.pl/att/DSS/pouczenie_do_niepodlegajacych.doc

