Zał. 5

Nazwisko i imię studenta:………………………………..……………………..
Wydział Przedsiębiorczości
Kierunek studiów:…………………………………
Rok studiów:…………..……………….
Nr albumu:……………………………
System studiów: stacjonarne/ niestacjonarne*)
OŚWIADCZENIE
o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznane prawo do stypendium
socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Informuję, że w dniu …………………………… miała miejsce następująca zmiana okoliczności
mających wpływ na przyznane mi prawo do stypendium socjalnego/ stypendium socjalnego w
zwiększonej wysokości*) (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) w roku akademickim ………………..:
zwiększenie się liczby członków rodziny,
zmniejszenie się liczby członków rodziny, w tym także z powodu:
ukończenia 26 roku życia przez dzieci lub rodzeństwo pobierające naukę,
ukończenia/zaprzestania pobierania nauki przez rodzeństwo lub dzieci,
utrata dochodu przez członka rodziny,
uzyskanie dochodu przez członka rodziny,
uzyskanie przez rodzeństwo lub dzieci orzeczenia o niepełnosprawności
zmiana miejsca stałego zamieszkania (codzienny dojazd do Uczelni nie uniemożliwia i nie
utrudnia studiowania)
Dodatkowe informacje:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......
Do oświadczenia dołączam następujące dokumenty:
skrócony odpis aktu zgonu/ urodzenia/ małżeństwa*)
zaświadczenie płatnika dochodu lub inny dokument potwierdzający fakt utraty dochodu (jego wysokość i datę)
zaświadczenie (płatnika dochodu lub urzędu skarbowego w przypadku osiągania dochodów z działalności
gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych) lub oświadczenie wg wzoru zał. nr 12 (w przypadku osiągania
dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym
podatku dochodowym) dokumentujące wysokość dochodu uzyskanego,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
inne (wymienić jakie)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej
pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
....................................................... ....................................................
miejscowość i data podpis studenta
*) niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
Za utratę dochodu uznaje się utratę spowodowaną jedną z następujących okoliczności:
-uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
-utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
-utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy
o dzieło,
-utrata 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,
-wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.
14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
-utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
-utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Za uzyskanie dochodu uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących
okoliczności:
-zakończenie urlopu wychowawczego,
-uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
-uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o
dzieło,
-uzyskanie 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,
-rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
-uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

