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OŚWIADCZENIE 

Wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym 

( w przypadku osób samotnych, w oświadczeniu należy uwzględnić dane dotyczące tylko 

Wnioskodawcy) 

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………… 

                                                                (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………… 

                                                (miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają 

następujące osoby : 

L.p Imię i Nazwisko 
Stopień pokrewieństwa z 

Wnioskodawcą 

Miesięczny dochód netto  

( za kwartał poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku ) 

Dane dotyczące Wnioskodawcy: 

1.    

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa domowego : 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

                                                                                                Razem   

 

Oświadczam, że : 

Przeciętny miesięczny dochód rodziny pomniejszony o należny podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń : emerytalnego, rentowego i chorobowego, składki na 

ubezpieczenia zdrowotne, kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym na rzecz innych osób za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku  

o dofinansowanie przypadający na jedną osobę w moim gospodarstwie domowym wyniósł: 

 …………………. zł ……………….gr 

Świadomy odpowiedzialności karnej (art.233 § 1kk ) za składanie fałszywych zeznań oświadczam,  

że dane zawarte w niniejszym  oświadczeniu podane zostały zgodnie z prawdą. Prawdziwość 

powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

……………………………………………..                                                         ……………………………………………………… 
              Data                                                                                                       podpis Wnioskodawcy  
 



Za dochody uwzględniane przy wyliczeniu średnich miesięcznych dochodów rodziny, uważa się : 

1. Wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, z tytułu umowy zlecenia, umowy  

o dzieło, umowy agencyjnej lub umowy o prace nakładczą. 

2. Dochody z tytułu:  

a) członkostwa spółdzielni, 

b) wykonywania wolnego zawodu, 

c) działalności twórczej lub artystycznej, 

      d) działalności gospodarczej lub współpracy lub współpracy przy prowadzeniu  działalności, 

e) działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowymi od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

3. Dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego. 

4. Świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

5. Emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne wraz ze wszystkimi wzrostami i dodatkami, 

z wyjątkiem dodatków pielęgnacyjnych. 

6. Stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz  

w przepisach o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne 

stypendia przyznawane uczniom lub studentom. 

7. Zasiłki wychowawcze i zasiłki rodzinne. 

8. Dodatki mieszkaniowe i inne. 

9. Renty socjalne, stałe zasiłki, stałe zasiłki wyrównawcze, świadczenia przyznawane rodzinom 

zastępczym i inne na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. 

10. Alimenty na rzecz dzieci oraz zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu 

wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 

11. Zasiłki z Funduszu Pracy. 

12. Inne. 

 

Sposób wyliczenia przeciętnego dochodu rodziny: 

W tabeli należy wpisać średni miesięczny dochód netto ( dochód brutto pomniejszony o należny podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia 

zdrowotne, o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie 

domowym na rzecz innych osób) oraz kwoty innych dochodów ( średnie miesięczne) niepodlegające 

opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych dla 

poszczególnych członków rodziny  

 

 

                                                                     łączny dochód miesięczny rodziny (RAZEM) 

przeciętny miesięczny dochód rodziny = …………………………………………………… 

                                                                      liczba osób w gospodarstwie domowym 

 

 

Do najbliższej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, zalicza się odpowiednio 

następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna fizycznego dziecka oraz 

pozostające na utrzymaniu dzieci do 18 r. życia, uczące się dzieci do ukończenia 25 r. życia, a także 

dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie 

pielęgnacyjne, do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opiekuna prawnego. 


