
Załącznik nr 5 do świadczeń dla studentów Ateneum -Szkoły Wyższej w Gdańsku. 

*WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI              Gdańsk, dn. …………….. 
ATENEUM – Szkoła Wyższa w Gdańsku 

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu w roku akademickim  20…/20…: 
 na rok akademicki /semestr zimowy / semestr letni * 

Proszę o ponowne przeliczenie dochodu 
Nazwisko i imiona: 

N                     

I 
                    

 

Nr albumu: 
     

Obywatelstwo: 
 

 

Semestr (I, II, III, IV, V, VI): …..  (zaznacz odpowiednio)  : 

Tryb studiów (zaznacz odpowiedni) :  W. Nauk Społecznych W. Neofilologiczny 
W. Studiów Edukacyjnych 

 

I Stopnia (Licencjackie) 
 

II Stopnia 
(Magisterskie) 

 
 

Zarządzanie. 
DiKS Filologia 

 
Pedagogika 

 

Jednolite magisterskie       
……………………………………………………………………………………….......................................................... 
                                                                    (SPECJALNOŚĆ) stacjonarne niestacjonarne  

 
Oświadczam, że moja sytuacja materialna  zmieniła się od czasu składania wniosku w semestrze zimowy/letni w roku akademickim 

20…../20…… Proszę o aktualizację naliczenia dochodu uprawniającego do stypendium z tytułu: *)  

o zakończenia urlopu wychowawczego, 

o uzyskanie  zasiłku  lub stypendium dla bezrobotnych, 

o uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

o uzyskania  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,   

a  także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 

o rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art 

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 

o ,uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie  

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

o uzyskania świadczenia rodzicielskiego; 

o uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

o uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 

o  uzyskania prawa do urlopu wychowawczego, 

o  utraty zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

o  utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

o utraty zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,   a  

także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 

 

o wykreślenie z rejestru  pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z 

dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, 

o utraty  zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie  

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

o utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utraty świadczeń 

pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

świadczeń alimentacyjnych, 

Uczelniana Komisja Stypendialna 



o utraty świadczenia rodzicielskiego, 

o utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

o utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1i7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym, 

o zmiany liczby członków rodziny. 
 

*) X zaznacz odpowiednie krzyżykiem 

           

UZASADNIENIE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Załączniki: 
1……………………………………………………………….                                                   
2………………………………………………………………     
3......................................................................................... 
4......................................................................................... 

 
Oświadczam że: 
 

1. Studiuję dodatkowo: obowiązkowo wypełnić   

□ TAK             □ NIE 

Studia:       □ I stopnia                □ II stopnia             □ jednolite magisterskie                  □ doktoranckie                  
 
……………………………………….……………….………………………….………………………………………………………… 

(nazwa Uczelni, kierunek, rok studiów, przewidziany regulaminem uczelni planowany termin ukończenia studiów) 
2. Ukończyłem/-am  studia:   obowiązkowo wypełnić  

□ TAK             □ NIE 

Studia:       □ I stopnia                □ II stopnia             □ jednolite magisterskie      □ doktoranckie                              
 
..............……………………….……………….………………………….…………..…………………………………………………...... (data ukończenia 
studiów, nazwa Uczelni, kierunek,posiadany tytuł) 

3. Studiowałem /-am  studia:  ( obowiązkowo wskazać wszystkie studiowane dotychczas kierunki studiów)  

□ TAK             □ NIE 

Studia:       □ I stopnia                □ II stopnia             □ jednolite magisterskie      □ doktoranckie      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podać nazwę uczelni, lata i kierunek studiów)                         

 
 
                

4. W przypadku otrzymania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku lub Uczelni, fakt ten zgłoszę niezwłocznie do komisji Stypendialnej a nienależnie 
pobrane świadczenia zostaną przeze mnie zwrócone. 

5. zapoznałam/em* się z regulaminem świadczeń studentów w Ateneum-Szkole Wyższej. 
6.      Jestem  funkcjonariuszem służb państwowych/ funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej/ kandydatem na żołnierza zawodowego/ 
żołnierzem zawodowym/**), który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki 

   □ TAK     □ NIE 

 
 

Świadomy: odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, jak również odpowiedzialności dyscyplinarnej z tego tytułu, skutkującej  nawet  ukaraniem karą wydalenia 
mnie z Uczelni,  konieczności zwrotu nieprawnie pobranych środków finansowych oraz odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 k.k. "kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" 
Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 

                                                                                                                                                              …………………………     
                                                                                                                                                                                       podpis wnioskodawcy                                                          

 


