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Zał.  nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów Akademii Morskiej  

Data złożenia wniosku ..............................  

Data uzupełnienia braków .........................  

                                               

                                              

 

ZGŁOSZENIE ZMIAN 
mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego 

w semestrze zimowym/letnim *) w roku akademickim 20…./20…. 

 

Dziekan/ Komisja Stypendialna Wydziału ………………………………………….                 

 
Zgodnie z obowiązkiem powiadamiania o wszelkich zmianach sytuacji materialnej i/lub rodzinnej mającej 
wpływ na prawo do stypendium socjalnego wynikającego z  § 21 ust. 3 i 4 oraz § 27 Regulaminu przyznawania 
pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni, informuję o:  

                                                      

□  utracie dochodu / uzyskaniu dochodu przez studenta *) 

□  utracie dochodu / uzyskaniu dochodu przez członka rodziny studenta *) 

□  ze zmianie w liczbie członków rodziny 

□ innych okolicznościach mającymi wpływ na prawo do stypendium socjalnego   

I. Dane studenta (wypełnia student) 

Nazwisko i imię 

PESEL             Obywatelstwo Stan cywilny 

Kierunek studiów 

Poziom studiów **) I. stopnia                             

□ 3 letnie 

□ 3,5/4 letnie 

II. stopnia  

□ 1,5 roczne 

□ 2 letnie 

□  

III stopnia 

□ 4 letnie 

    

Forma studiów **)  □ stacjonarne 

□ niestacjonarne 

Rok studiów Nr albumu 

Adres stałego zamieszkania 

Adres do korespondencji 

Adres e-mail Telefon   

II. Informacja o zmianach: 

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

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

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

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

III. Oświadczenie studenta 

Świadomy(a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej, aż do wydalenia  

z Uczelni i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego stypendium socjalnego oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące 

zmiany sytuacji materialnej i/lub sytuacji rodzinnej są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

                                  data                                                                                                         podpis studenta 

* niepotrzebne skreślić 

** właściwe zaznaczyć 
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Pouczenie 

 
1. Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) 

 - utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną: 

 

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 

2) utratą prawa do 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 lub renty 

socjalnej; 

5) 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 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.), 

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

7) utratą zasadzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej 

do świadczeń; 

8) utratą świadczenia rodzicielskiego; 

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

Rolników; 

10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

 

2. Zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) - uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu 

spowodowane: 

1) zakończeniem urlopu wychowawczego; 

2) uzyskaniem prawa do 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 lub renty 

socjalnej; 

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, 

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

7) uzyskaniem świadczenia rodzinnego; 

8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym 

 

3. Zmiana sytuacji rodzinnej studenta oznacza m. in.: 

 

1) zmiany w liczbie członków rodziny (np. urodzenie dziecka, zmiana stanu cywilnego, 

ukończenie 26 lat przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta uczące się, pozostające 

na utrzymaniu); 

2) uzyskanie przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; 

3) utratę ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu 

zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona; 
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4) inne zmiany mające wpływ na przyznanie prawa do stypendium socjalnego.

 


