
Załącznik nr 4  do wniosku pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

 

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(zgodnie z przypisem nr 1 i 2): 
 

Przeciętny miesięczny 
dochód netto 

1. Wnioskodawca: (imię i nazwisko) 

 
 

 

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy   
– podać topień pokrewieństwa z wnioskodawcą (o ile dotyczy) 

x 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

  
RAZEM: 

 

 
Oświadczam, także że: 
1) przeciętny miesięczny dochód netto przypadający na jedną osobę w moim gospodarstwie 

domowym wynosi .........................zł.  
 
(słownie:……………………………………………………………………………………………..……)     
                                                   

2) prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  
 

 
........................................, dnia....................r.  .....................................................  

 miejscowość podpis Wnioskodawcy 
 

Uwaga: 
W przypadku ujawnienia podania przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, decyzja, na 
postawie której przyznano środki finansowe PFRON może zostać anulowana a wnioskodawca będzie 
wówczas zobowiązany do zwrotu przekazanych przez Realizatora programu środków finansowych wraz z 
odsetkami w wysokości okreś lonej jak d la zaległośc i podatkowych, l iczonymi od dnia  
przekazania dof inansowania przez Realizatora programu.  
 

Przypis nr 1  
 
Przez przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy  należy rozumieć:  

1)  dochód w przel iczeniu na jedną osobę w gospodars twie domowym wnioskodawcy,                 
o jak im mowa w ustawie z dnia 28 l is topada 2003r. o świadczeniach rodzinnych              
(Dz. U.  z 2018r.  poz.2220 z późn.  zm . )  obl iczony za kwar tał  poprzedzający kwarta ł,                          
w k tórym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł  sumują s ię;  
(Przykład:  wniosek z łożony w I  kwartale  2019 r .  –  przedłożyć dochód za IV kwarta ł  2018 r . )  
 

2)  w przypadku dzia łalnośc i ro ln iczej  –  dochód ten ob l icza s ię podstawie wysokośc i  
przec iętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodars twach ro lnych z 1 ha 
przel iczeniowego w 2017r .  (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego             
z dnia 21 września 2018r . –  M.P. 2018 poz.  911),  według wzoru:  [(3.399zł  x l iczba 



      

hektarów  przel icz. ) :12 m-cy]: l iczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.  
(Przykład :  [ (3 .399 zł  x  4 hektary):12 m-cy] :3 osoby = 377,67  zł  na  osobę w rodzin ie na  
miesiąc ).  

 

Gospodarstwo domowe wnioskodawcy –  należy przez to rozumieć, w zależności  od stanu 
fak tycznego:  
 a)  wspólne gospodars two  –  gdy wnioskodawca ma wspólny budżet  domowy z innymi 
 osobami, wchodzącymi w sk ład jego rodziny,   
 lub  
 b)  samodzie lne gospodars two  –  gdy wnioskodawca mieszka oraz ut rzymuje s ię                     
samodzie ln ie i  może udokumentować,  że z własnych dochodów ponos i wszelk ie opłaty z tego 
tytu łu,  
 
przy czym wnioskodawcę,  k tóry ukończył  25 rok życ ia i  n ie os iąga własnych dochodów, ani  n ie 
korzysta ze wsparcia właśc iwych ins tytucj i ,  za l icza s ię do wspólnego gospodars twa domowego 
rodziców/opiekunów.  
 

 

Przypis nr 2  
 

Za dochody uwzględniane przy wyl iczeniu średnich mies ięcznych dochodów rodziny,  uważa s ię:  
1.  wynagrodzenie uzysk iwane w ramach s tosunku pracy,  z tytu łu umowy zlecenia, umowy o 

dzie ło,  umowy agencyjnej  lub umowy o pracę nak ładczą,   
2.  dochody z tytu łu:  

a)  członkostwa spółdzie ln i,   
b)  wykonywania wolnego zawodu,  
c)  dzia ła lnośc i twórczej  lub artys tycznej ,   
d)  dzia ła lnośc i gospodarczej  lub współpracy przy prowadzeniu tak iej  dzia ła lnośc i,  
e)  dzia ła lnośc i podlegającej  opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczał towanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów os iąganych przez osoby f izyczne,  
3.  dochody uzyskane z gospodarstwa ro lnego,  
4.  świadczenie p ieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i  macierzyństwa,  
5.  emerytury,  renty inwal idzk ie i  renty rodzinne wraz ze wszystk imi wzrostami i  dodatkami,                          

z wyjątk iem dodatków pie lęgnacyjnych,  
6.  stypendia okreś lone w przepisach o systemie oświaty,  o szkoln ictwie wyższym oraz w 

przepisach o s topniach naukowych i  t ytu le naukowym oraz o stopniach i  t ytu le w zakres ie 
sztuk i ,  a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,  

7.  zas i łk i  wychowawcze i  zas i łk i  rodzinne,  
8.  dodatk i  mieszkaniowe i inne,  
9.  renty socja lne,  sta łe zas i łk i ,  s ta łe zas i łk i  wyrównawcze,  świadczenia przyznawane 

rodzinom zastępczym i  inne na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej ,   
10.  alimenty na rzecz dzieci oraz zal iczkę al imentac yjną okreś loną w przepisach o 

postępowaniu wobec d łużników al imentacyjnych oraz zal iczce a l imentacyjnej ,  
11.  zas i łk i  z Funduszu Pracy,   
12.  inne.  

 
Sposób wyl iczenia przec iętnego dochodu rodziny:  
W tabeli  należy wpisać średni mies ięczny dochód netto (dochód brutto pomniejszony o należny 
podatek dochodowy od osób f izycznych,  sk ładk i na ubezpieczenia społeczne, sk ładk i na  
ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę a l imentów świadczonych przez osoby pozostające we 
wspólnym gospodars twie domowym na rzecz innych osób) oraz kwoty i nnych dochodów (średnie 
miesięczne)  n iepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 
osób f izycznych d la poszczególnych członków rodziny.  

 
 
                 łączny dochód miesięczny rodziny (RAZEM)  
przeciętny miesięczny dochód ro dziny =  - --- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --  
                 l iczba osób w gospodarstwie domowym



      

 


