
Załącznik nr 2 
…....................................................................................................... 
         (nazwisko i imię pracownika/nauczciela/emeryta/rencisty)* 

………………………………………………………………………………………………………  
                               (jednostka organizacyjna, tel. służbowy) 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
                                  (telefon kontaktowy, email) 

Oświadczenie  
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

       Oświadczam, że łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym niżej wymienione osoby, 

osiągające dochody:  

Lp. Dane członków rodziny/ 

Imię i nazwisko 

Data 

urodzin/wiek 

Wysokość osiąganych 

dochodów w poprzednim 

roku kalendarzowym 

1. WNIOSKODAWCA    

2. WSPÓŁMAŻONEK/ 

KONKUBENT 

   

3. DZIECKO    

4. DZIECKO    

5. DZIECKO    

6.     

7     

Dochody łącznie   

Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka 

rodziny w poprzednim roku kalendarzowym wynosi 

 

Dodatkowe informacje dotyczące sytuacji 

życiowej……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………….……………………………… (data i podpis wnioskodawcy) 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie, z roku 

kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku.  

Średni miesięczny dochód to suma wszystkich dochodów osoby uprawnionej oraz poszczególnych członków rodziny osiągnięte w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia oświadczenia, podzielona przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany dochód, a następnie 
przez liczbę członków rodziny w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia oświadczenia.  
Średni miesięczny dochód to dochód ze źródeł podlegających opodatkowaniu i niepodlegających opodatkowaniu (np. alimenty, stypendia, 

zasiłki,) podatkiem od osób fizycznych, przypadający na jedną osobę w rodzinie – zwany dalej dochodem. Dochodem w zależności od źródła 

jego powstania - jest: a/ ze stosunku pracy, z tytułu emerytury, renty, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych źródeł - przychód 

pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne; b/ z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na 

zasadach ogólnych - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne; c/ z tytułu działalności 

gospodarczej prowadzonej w formach zryczałtowanych (karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) - kwota 

stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie istnieje 

obowiązek ubezpieczenia społecznego, kwota nie niższa niż minimalna w danym roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, 

dla osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki na zasadach ogólnych.  Bez zasiłku „Rodzina 500+”/Patrz § 7 

regulaminu. 

*niepotrzebne skreślić 


