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Załącznik nr 4 
do Regulaminu rekrutacji i udziału w kursach zawodowych skierowanych do uczniów 

 

 
Oświadczenie o dochodach za................... rok 

 
Nazwisko i imię składającego oświadczenie:  ...............................................................................................  
      (w przypadku osoby nieletniej oświadczenie składa rodzic /opiekun prawny) 
 

Adres zamieszkania:  .......................................................................................................................................  
 (składającego oświadczenie) 

 
Miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie wyniósł: 
(sposób obliczenia: dochód rodziny* za rok kalendarzowy....................dzielony przez liczbę osób rodziny na 
utrzymaniu z dochodu rocznego i dzielony przez 12 miesięcy) 

 

Miesięczny dochód w przedziale Zaznaczyć właściwe 

do 500,00 PLN  
 

od 500,01 do 700,00 PLN  
 

od 700,01 – 900,00 PLN  
 

od 900,01 PLN i więcej  
 

 
 
 

  
 

  ...................................................................................................  
data i czytelny podpis 

uczestnika projektu lub rodzica/opiekuna prawnego 
(w przypadku niepełnoletniego uczestnika) 

 
 
* Sposób wyliczenia dochodu przypadającego na członka rodziny; 
Rodzina – zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 
2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, 
opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, 
które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 
niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o 
którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297); 
do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w 
związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; 
 
Objaśnienie: 
* Sytuacja życiowa, rodzinna i materialna rodziny są to wszystkie dochody opodatkowane i nieopodatkowane, oraz 
otrzymywane wszelkie świadczenia, z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie oświadczenia, podzielone przez 
liczbę osób i podzielone przez dwanaście.  
Sytuacja życiowa, rodzinna i materialna rodziny obejmuje w szczególności:  

a) wynagrodzenie brutto (pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne), w tym zarobek osiągany za  granicą, 
b) emerytury, renty, zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 
c) alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, alimenty płacone należy uwzględnić (odjąć od sytuacji życiowej 
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natomiast odjęciu nie podlegają koszty komornicze poniesione w toku postępowania egzekucyjnego), otrzymywane 
alimenty należy uwzględnić (dodać do sytuacji życiowej),   

d) stypendia, staż, zasiłki przysługujące bezrobotnym, dieta radnego, dieta sołtysa, 
e) umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą, dochody z marketingu wielopoziomowego (MLM), 
f) dochód niani (opiekunki do dziecka zatrudnionej wg nowych zasad i rozliczającej się samodzielnie z urzędem 

skarbowym), 
g) dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub artystycznej, 
h) dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1ha przeliczeniowego) obliczone na podstawie liczby hektarów 

przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, przyjmując że z 1ha 
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2017 r., poz. 1892 ),    

i) dochody z działalności gospodarczej; 
(uwaga: w przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem 
liniowym należy wykazać faktycznie uzyskany dochód, natomiast w przypadku działalności gospodarczej 
opodatkowanej w sposób zryczałtowany (np. w formie karty podatkowej) przyjmuje się, że dochód jest równy 
zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne), 

j) świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, zasiłki stałe i inne cykliczne świadczenia, 
k) świadczenie wychowawcze (500 +), świadczenie „dobry start” 
l) inne zasiłki nie wymienione wyżej, 
m) dochody z najmu, dzierżawy i innych źródeł, 
n) inne świadczenia nie wymienione wyżej, 
o) dochód dziecka uprawnionego do korzystania z ZFŚS będącego na utrzymaniu rodziców (np. za pracę na umowę 

zlecenie, za pracę w okresie wakacji),  
p) przysporzenia, 
q) inne dochody opodatkowane  i nie opodatkowane nie wymienione wyżej, (m.in.: zwroty  z Urzędu Skarbowego ), 
r) przychody (po odjęciu kosztów ich uzyskania oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – tzw. dochód 

brutto). 
 
 
 

 
 


