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OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA 

Imię i nazwisko 
ucznia 

 

Data i miejsce 
urodzenia 

 

Imię ojca  
Imię matki  
PESEL             

Ulica  Nr domu Nr mieszkania 
 

Kod pocztowy 
         

Miejscowość 

Adres zameldowania 
na pobyt stały 

Powiat  
 

Województwo  

Oświadczam, że w roku ................... dochody netto mojej rodziny, składającej się z niżej 
wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wyniosły: 

Lp. Imię i 
nazwisko 

Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa

Miejsce pracy  
lub nauki 

Wysokość 
dochodu netto 

w zł 
  

 
    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

ROCZNY DOCHÓD 
NETTO (ŁĄCZNIE) 

 
 

 
 



Średni roczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie wyniósł:        ....................... zł   
Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie wyniósł:  ...................... zł  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w oświadczeniu. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do celów związanych ze ZPORR.  

 
 
.......................................                                      ...........................................     
      Miejscowość, data                     Podpis pełnoletniego ucznia albo podpis rodzica lub opiekuna prawnego   
                                                                                                             ucznia 
 
 

Pouczenie 
 

Przez dochód należy rozumieć (po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych  
osób): 

1. Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania 
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na 
ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. 

2. Deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany 
podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

 
3. Inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 
 

4. Stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych przysługuje uczniowi pochodzącemu 
z rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się nie wyższym niż 
kwota 504,00 zł netto. 

 
(Podstawa prawna: art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych - Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) 
 

 
Dochody ustala się na podstawie, odpowiednio: 

- zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez 
członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium, 
jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na zasadach ogólnych, 

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium, jeżeli członkowie 
rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 



- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok przyznania stypendium innego dochodu niepodlegającego 
opodatkowaniu, 

- zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakazu płatniczego o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 
roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium, 

- umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się 
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy 
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania 
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej 
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

- umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa 
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

- przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia 
na rzecz osoby spoza rodziny, 

- kopii odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopii 
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazów 
lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość otrzymanych 
alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub 
ugodzie sądowej oraz zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów, 

- zaświadczenia o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, 
przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium 
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

- dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 
dochodu, 

- dokumentu lub oświadczenia określającego wysokość uzyskanego dochodu  
z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny. 

 
 

(Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 
2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia 
rodzinne  - Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.) 
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