
Załącznik do Wniosku nr ……… / RS / 2018 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby składającej wniosek o przyznanie stypendium 

 

 

I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy ..................................................................................................  

 

II. Rodzinax moja składa się z niżej wymienionych osób: 
 

L.p. Imię i nazwisko 

Pokrewieństwo 
(w stosunku do 

kandydata na 

stypendystę) 

Miejsce zatrudnienia lub nauki 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

III. Źródła dochodu (brutto) w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie niniejszego 

oświadczenia (udokumentowane odpowiednimi orzeczeniami lub zaświadczeniami) stanowiąxx: 

1. wynagrodzenie za pracę ...................................................................................................... zł, 

2. emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne ............................................................................. zł, 

3. zasiłki z pomocy społecznej ............................................................................................... zł, 

4. alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego .......................................................... zł, 

5. zasiłek dla bezrobotnych ..................................................................................................... zł, 

6. dochody z gospodarstwa rolnego ........................................................................................ zł, 

7. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej ............................................................ zł, 

8. dochody z najmu i dzierżawy..............................................................................................zł, 

9. inne dochody (NIE DOTYCZY świadczenia „500+”)................. ...................................... zł, 

Razem dochód brutto............................................................................................................. zł. 

Do dochodu proszę nie wliczać świadczenia wypłacanego w ramach programu „Rodzina 500+”. 

 

IV. Średni dochód brutto miesięczny na 1 osobę w rodzinie wynosixxx ................................... zł. 

  



V. Proszę wymienić wydatki, które zostaną pokryte w przypadku przyznania stypendium. 

. ......................................................................................................................................................  

. ......................................................................................................................................................  

. ......................................................................................................................................................   

VI. Czy rodzina otrzymuje środki z programu „Rodzina 500+”? (zaznaczyć właściwe) 

TAK    NIE 

 

Jeśli odpowiedziano TAK, proszę uzupełnić poniższe zdanie: 

 

Świadczenie to dotyczy ........... dzieci (wpisać liczbę dzieci, na które przyznano 500+). 

 

 

VII. W celu oceny kryterium 3 (sytuacja materialna) składam kopię ostatnio złożonego 

zeznania podatkowego wraz z załącznikami, ewentualny PIT-36. 

 

 

 

………………………, dnia …… / …… / 2018 r. 

        miejscowość 

 

 

 

 

_____________________    ______________________________________ 

podpis ucznia             podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 
 
 
x Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,              

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 
 
xx Wykaz dokumentów składanych w celu dokonania oceny sytuacji materialnej w rodzinie 

osoby ubiegającej się o stypendium: 

1- kopia ostatnio złożonego zeznania podatkowego wraz z załącznikami, ewentualny PIT-36, 
2- zaświadczenie o dochodzie z miejsca pracy (od zleceniodawcy) za dany miesiąc, 
3- dowód otrzymania renty lub emerytury, 
4- zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłku z pomocy społecznej, 
5- dowód otrzymania alimentów, 
6- decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby 

bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie 
lub pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, 
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o 
pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, 

7- zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych. 
Przyjmuje się dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego w wysokości określonej na podstawie 
art. 18 ustawy o podatku rolnym, tj. wysokości 214,75 zł (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z 22 września 2017 r.), 

8- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej 
działalności gospodarczej za rok 2017, 

9- do dochodu nie wlicza się stypendium (od innych darczyńców) otrzymywanego przez 
wnioskodawcę i/lub rodzeństwo oraz nie wlicza się wysokości świadczenia pobieranego w 
ramach rządowego programu „Rodzina 500 +”. 

 
xxx Dochód na osobę w rodzinie (brutto) – oznacza miesięczny dochód rodziny (brutto) podzielony 

przez liczbę osób w tej rodzinie. 


