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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO  

W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 

w roku akademickim 20....../20......  

 
 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, e-mail: ws@ws.edu.pl, telefon: 

41 331 12 44. 

2. Pani/Pana dane osobowe, w tym dane wrażliwe, przetwarzane będą dla realizacji procesu ubiegania się o przyznanie świadczeń dla studentów, 

zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.). 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.  

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

8. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Wszechnica Świętokrzyska nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pana/Panią błędnych danych. 

10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email: iodo@ws.edu.pl 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wszechnicę Świętokrzyską danych osobowych, w tych danych wrażliwych, zawartych we wniosku 

o przyznanie stypendium socjalnego oraz załącznikach do niego. 

Kielce, dn. ...........................20...........       .................................................................. 
        (podpis składającego oświadczenie)  

 

Data złożenia wniosku: Kielce, dnia ....................................................... 

 
1. Dane osoby ubiegającej się o stypendium socjalne:  

Nazwisko: Forma studiów: niestacjonarne 

Imię: Poziom studiów: drugiego stopnia 

PESEL: Nr albumu:  

Telefon / e-mail: Rok studiów: 2 

Kierunek: Pedagogika Zakres: 

 

Nr konta bankowego studenta, na które należy przekazać stypendium: 

                          
 

2. Członkowie rodziny studenta żyjący we wspólnym gospodarstwie domowym i ich dochody w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 

Data 

urodzenia 

Dochody w zł w ubiegłym roku kalendarzowym 

Miesięczny 

dochód 

członka 

rodziny 

Opodatkowane 

na zasadach 

ogólnych 
(wynagrodzenia, 

emerytury, renty 

inne) 

Opodatkowane 

zryczałtowany

m podatkiem 

dochodowym 
(dział. gosp.) 

Inne 

(niepodlegające 

opodatkowaniu) 
(dochód z pola 

alimenty inne) 

 WNIOSKODAWCA 

1.   student/-ka ––––     

 POZOSTALI CZŁONKOWIE RODZINY 

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

Data przyjęcia wniosku przez Kwesturę ......................... ................................. 
Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń  
dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach 
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mailto:iodo@ws.edu.pl


 2 

3. Dokumenty 
Do wniosku należy załączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację. Dokumenty powinien 

ponumerować i podpisać wnioskujący student. Poniżej należy wpisać numery załączonych dokumentów oraz nazwę. 

1)..................................................................................................................................................................................................................  

2)..................................................................................................................................................................................................................  

3)..................................................................................................................................................................................................................  

4)..................................................................................................................................................................................................................  

5)..................................................................................................................................................................................................................  

4. Oświadczenie studenta 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, odpowiedzialności 

na podstawie art. 286 § 1 kk oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

− podane przeze mnie dane we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego są zgodne ze stanem faktycznym, 

− przedłożony przeze mnie komplet dokumentów poświadcza wszystkie dochody moje i członków mojej rodziny, które zobowiązana/y 

byłam/em wykazać we wniosku, 

− załączone i poświadczone przeze mnie kopie dokumentów są zgodne z oryginałami, 

− studiuję lub studiowałem/łam* na następujących kierunkach studiów: (należy wymienić wszystkie studia, które podjął Pan/podjęła Pani zarówno 

we Wszechnicy Świętokrzyskiej, jak i na innych uczelniach, studia ukończone i nieukończone, w tym studia za granicą) 

Lp. Nazwa uczelni Kierunek studiów 

Poziom studiów: 

- I stopnia,  

- II stopnia,  

- jednolite 

magisterskie  

Data rozpoczęcia 

studiów 

Data obrony 

pracy 

dyplomowej 

Data skreślenia 

 z listy studentów  

Liczba 

rozpoczętych 

semestrów 

        

        

        

        

− jestem świadomy/a, że łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez 

studenta z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 

9 semestrów; drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. Do wskazanego okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta 

semestry na studiach w kraju i za granicą, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów 

na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata , 

inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się 

jako jeden semestr. W przypadku upływu wyżej wymienionych okresów zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wydziałową Komisję 

Stypendialną o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia, 

− nie składałam/em wniosku i nie pobieram stypendium socjalnego na innej uczelni lub innym kierunku studiów, 

− zapoznałam/em się z zasadami przyznawania świadczeń dla studentów określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.) oraz Regulaminie świadczeń dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej 

w Kielcach oraz z odpowiednimi zarządzeniami do wyżej wymienionego Regulaminu, w tym z okolicznościami, które wykluczają 

uprawnienia do przyznania świadczeń, 

− zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, 

− w niniejszym wniosku o przyznanie stypendium socjalnego podałem/am stan mojej rodziny aktualny w dniu złożenia wniosku, 

− w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub majątkowej, mającej wpływ na posiadanie prawa do świadczenia, zobowiązuję się 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wydziałową Komisję Stypendialną, 

− zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

Kielce, dn. ...........................20...........       .................................................................. 
        (podpis składającego oświadczenie)  

5. Uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: 

...................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  
6. Wypełnia pracownik kwestury 

1 Miesięczny dochód rodziny  

2 Liczba osób w rodzinie  

3 Miesięczny dochód na osobę  

............................................................. 
(podpis pracownika kwestury) 

7. Wypełnia pracownik sekcji wydawniczo-informatycznej 

Łączna liczba rozpoczętych semestrów studiów  

wskazana w systemie POL-on 
 ............................................................. 

(podpis pracownika sekcji wydawniczo-informatycznej) 
 

Z uwagi na szczególne okoliczności o dochodach uzyskanych, o dochodach utraconych, o alimentach świadczonych na rzecz innych osób, 

o opłatach poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny zapewniającej całodobowe utrzymanie, dołączam podanie na piśmie TAK/NIE* 
 __________________________________________________  

* właściwe zaznaczyć 
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…....................................................... 

(imię i nazwisko studenta) 

 

 
OŚWIADCZENIE STUDENTA 

O DOCHODZIE UZYSKIWANYM PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY 

Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ  

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM  

OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

 
Oświadczenie dotyczy członków rodziny studenta wymienionych we wniosku  

o przyznanie stypendium socjalnego / stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości*. 

 

 

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym …………. członkowie mojej rodziny uzyskali / nie uzyskali* 

dochody/ów z działalności opodatkowanej w formie**: 

 

ryczałtu ewidencjonowanego 

 

karty podatkowej 

 

5. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2 – 4 wyniósł:  ............................................zł …..... gr 

6. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły:  ........................................zł …..... gr 

7. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły:  .......................................zł …..... gr 

8. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł:  ..........................................zł …..... gr 

 

 

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

(miejscowość, data)        (podpis studenta) 

 

Pouczenie 

W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, osoba ubiegająca się o stypendium należny ryczałt 

dokumentuje stosownym oświadczeniem lub zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości należnego ryczałtu w danym roku. 

W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej, osoba ubiegająca się o stypendium wysokość podatku dokumentuje 

stosownym oświadczeniem lub decyzją / decyzjami* z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w danym roku. Wysokość 

karty podatkowej pomniejszona o wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczanych od podatku stanowi podatek należny. 

Załącznik nr 1 

do Wniosku o przyznanie stypendium socjalnego  

 __________________________________________________  

* niepotrzebne skreślić  ** właściwe zaznaczyć  
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…....................................................... 
(imię i nazwisko studenta) 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE STUDENTA O WYSOKOŚCI DOCHODU  

UZYSKANEGO PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY 

W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY 

NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU 

 

 

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym …………. członkowie mojej rodziny uzyskali / nie uzyskali* 

dochody/ów w wysokości: 

.......................................................................................................................................zł …..... gr 

 
z tytułu: 

  
5. ............................................................................................................................................................ 

6. ............................................................................................................................................................ 

7. ............................................................................................................................................................ 

8. ............................................................................................................................................................ 

 

 

 
 

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

(miejscowość, data)        (podpis studenta) 

 

 

  

Załącznik nr 2 

do Wniosku o przyznanie stypendium socjalnego  

 

 _______  

* niepotrzebne skreślić 
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Pouczenie 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody, w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140): 

− renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  

− renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych  

oraz ich rodzin,  

− świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom 
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

− dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego,  

− świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy 

przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,  

− ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej 
wojnie niewypałów i niewybuchów,  

− renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin,  renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,  

− zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,  

− środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 

przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest  dokonywane za pośrednictwem 
podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,  

− należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo 

za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych 
lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510),  

− należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu 

udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także 

należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 
międzynarodowych i sił wielonarodowych,  

− należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

− dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,  

− alimenty na rzecz dzieci,  

− stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 poz. 574 z późn. 

zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn zm.) oraz inne stypendia o charakterze 

socjalnym przyznane uczniom lub studentom,  

− kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 
społecznych i obywatelskich, 

− należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,  

− dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.),  

− dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych 
strefach ekonomicznych, 

− ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe”,  

− ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,  

− świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  

− dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,  

− dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki 
na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,  

− renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

− zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

− świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,  

− pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz świadczenia, 

o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  

− kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

− świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1255),  

− świadczenie rodzicielskie,  

− zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  

− stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,  

− przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone 

o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,  

− przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, 

z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 
społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,  

− przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na 
ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,  

− dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, 
pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a. 
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OŚWIADCZENIE STUDENTA 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji, zgodnie z art. 233 § 1 

kodeksu karnego, odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk oraz odpowiedzialności cywilnej 

i dyscyplinarnej oświadczam, że dane zawarte w dokumentacji dołączonej do wniosku o stypendium 

socjalne są zgodne ze stanem faktycznym (dotyczy stanu rodziny) oraz że sytuacja materialna moja 

i mojej rodziny w bieżącym roku nie uległa zmianie (dotyczy dochodu uzyskanego). 

 
 

…................................................     …........................................................... 
(miejscowość, data)        (podpis studenta) 

 

  

 

Zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 615 z późn. zm.) 

za uzyskanie dochodu uznaje się wyłącznie uzyskanie dochodu spowodowane: 

− zakończeniem urlopu wychowawczego, 

− uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

− uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

− 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, 

− 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,  

− uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

− uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,  

− uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  

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

wyższym i nauce. 

Załącznik nr 3 

do Wniosku o przyznanie stypendium socjalnego  
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