
 

Projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 
 

S
tr

o
n

a
 1

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU RODZINY UCZNIA UBIEGAJĄCEGO 

SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM W RAMACH PROJEKTU 

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – VI edycja  

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
1
 

 

1. Oświadczam, że obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 

1456 z późn. zm.) średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie w roku 2013 

wyniósł 
2
: 

 

 

2. Oświadczam, że członkiem mojej rodziny jest dziecko niepełnosprawne legitymujące  

się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

   

TAK  NIE 

 

(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź wpisując „X”) 

 

Jednocześnie oświadczam, że jest mi wiadome, iż dokumenty, na podstawie których 

zadeklarowałem/am dochody jestem zobowiązany/a przechowywać przez okres 3 lat,  

a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w oświadczeniu.  
                                                           
1 Wysokość dochodu rodziny ucznia to łączny dochód uzyskany przez wszystkie osoby w jego rodzinie, tj. rodziców 

ucznia/opiekunów prawnych ucznia oraz pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dzieci do ukończenia 25 roku 

życia, a także niepełnosprawne dzieci bez względu na wiek w przeliczeniu na jednego członka rodziny uzyskany w roku 

kalendarzowym 2013 r., po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Dochód ten ustala się zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. 

zm.). 
Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu: 

- pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło; 

- prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według zasad określonych  

w przepisach o podatku rolnym; 

- oszacowane przez ucznia wraz z rodzicem/prawnym opiekunem dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.  

- emerytur i rent, w tym rent zagranicznych; 

- innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych 

zawodów; 

- stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom. 
2 Średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny należy obliczyć w następujący sposób: 

Łączny dochód netto całego gospodarstwa domowego podzielić przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym. Otrzymany wynik podzielić przez 12. 

 

…………………………zł 
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                                                                            …………………………………………………… 

                                                                             (data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia 

                                                                                 lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia) 

 
 


