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Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 58 Rektora ASP w Krakowie 

z dnia 12 lipca 2017 r. 

 

WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU W ROKU AKADEMICKIM …./….  

POUCZENIE: Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się 

o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1518) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (tj. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz Regulaminu ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie, zwanego dalej Regulaminem.  

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z aktualnie obowiązującym Regulaminem wraz 

z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 

Dane doktoranta  

Imiona:  Nazwisko:  

Nr albumu:  Poziom studiów: 

Kierunek:  Tryb studiów:  

Rok:  Wydział  

PESEL:  Dokument tożsamości:  

Adres zameldowania: 

………………………………….. 

Adres korespondencyjny: 

………………………………….. 

Numer telefonu:  Adres e-mail:  

Numer konta bankowego, na które ma być przekazywane świadczenie:  

 

Wnoszę o uwzględnienie zmiany sytuacji materialnej i przeliczenie wysokości dochodów osiągniętych 

przez członków mojej rodziny w ostatnim roku podatkowym ……………, z powodu: 

1. Utraty dochodu 1  …………………………………………… w wysokości………………….zł przez 

doktoranta / członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa).  

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

2. Uzyskania dochodu…………………………………………… w wysokości………………….zł przez 

doktoranta / członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa).  

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

3. Zmiany sytuacji rodzinnej mojej rodziny: 

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

                                                           
1 Dochód członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, z zastrzeżeniem sytuacji utraty 

lub uzyskania dochodu. 

 Utrata dochodu – oznacza wyłącznie 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, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,  

 d) utratą 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,  

 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 584)*,  

 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. 

 art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co 

najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej 

opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia”. 

     h) utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust 1 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym 

 Uzyskanie dochodu – oznacza wyłącznie uzyskanie dochodu spowodowane:  

 a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

 b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

 c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,  

 d) uzyskaniem 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,  

 e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, 

 f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

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



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

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

W celu udokumentowania wniosku przedstawiam następujące załączniki:  

  

  

  

 

Dane wpisane do wniosku oraz wszystkie załączone dokumenty wraz danymi w nich zawartymi, dane dotyczące 

rodzajów i wysokości dochodów moich i członków mojej rodziny, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie stypendium w zakresie 

związanym z ustalaniem prawa do przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj.). Oświadczam, że 

zostałem/am poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

Zostałem/am powiadomiony/a o możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania w sprawie 

z wniosku o ustalenie prawa do stypendium socjalnego, a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia 

się co do zebranych dowodów i materiałów jak i możliwości zgłoszenia żądań, zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

 

 

 …………………………………………….. 

Data i podpis doktoranta (wnioskodawcy) 

 

Wypełnia pracownik Sekretariatu: 

 

 

 

…………………………………………... 

 

 

 

…………………………………………... 

data wpływu wniosku podpis pracownika Sekretariatu 

 

 

 


