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Załącznik nr 1 do Wniosku 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata/kandydatki do stypendium 

 

Imię i nazwisko  
 

 

 

I. Rodzina
1
 moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym (łącznie z Wnioskodawcą)
 2
 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Pokrewieństwo 

Miejsce zatrudnienia  

lub nauki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

II. Źródła dochodu (brutto) w rodzinie z czerwca 2022 roku (udokumentowane 

odpowiednimi orzeczeniami lub zaświadczeniami)
3
: 

Dochód brutto 

1. Wynagrodzenie brutto za pracę z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia 

(zaświadczenie z miejsca pracy o zarobkach brutto z czerwca bieżącego roku, lub 

kserokopia umowy zlecenia oraz rachunek do umowy z wyliczonym dochodem 

brutto za czerwiec bieżącego roku). 

 

                                              

1
 Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące  

 gospodarujące. 
2
 W przypadku członka rodziny, który się uczy/studiuje wymagana jest kopia legitymacji szkolnej/zaświadczenie  

z uczelni z informacją o trybie i roku studiów. 
3
 Jeżeli osoba pełnoletnia, nie uczy się i nie pracuje, niezbędne jest złożenie oświadczenia o braku dochodu  

i pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w czerwcu bieżącego roku oraz zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli dziecko jest przed obowiązkiem szkolnym, 

niezbędna jest kopia aktu urodzenia. 
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2. Renta socjalna (odcinek renty socjalnej za czerwiec lub kserokopia aktualnej 

decyzji ZUS/Ośrodka Pomocy Społecznej). 

 

3. Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne (odcinek emerytury, renty inwalidzkiej 

i rodzinnej za czerwiec lub kserokopia aktualnej decyzji ZUS/Ośrodka Pomocy 

Społecznej). 

 

4. Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka (zaświadczenie z Ośrodka 

Pomocy Społecznej).  

 

5. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego (zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej). 

 

6. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,  

nie wliczaj 500+ (zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej). 

 

7. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (dokument potwierdzający 

wypłatę w czerwcu dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej wydany przez Ośrodek Pomocy Społecznej). 

 

8. Alimenty (kopia decyzji administracyjnej (wyrok sądu) potwierdzający 

rozwód/separację rodziców z kwotą zasądzonych alimentów na dzieci będące 

członkiem rodziny kandydata/kandydatki. Jeżeli egzekucja alimentów jest 

bezskuteczna, należy dołączyć dokument o nieściągalności alimentów (kopia 

pisma od komornika i/lub osobiste oświadczenie). 

 

9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dokument potwierdzający przyznanie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub pisemne oświadczenie o ich 

niepobieraniu). 

 

10. Zasiłek dla bezrobotnych (zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku 

brutto wypłaconego w czerwcu bieżącego roku).  

 

11. Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej (oświadczenie o wysokości 

osiągniętego dochodu brutto w czerwcu podpisane osobiście przez osobę 

prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Przez dochód brutto  

z czerwca rozumie się  przychód z działalności osiągnięty w czerwcu bieżącego 

roku pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu, bez odliczania składek na 

ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i bez odliczania należnego podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowo każda osoba prowadząca 

działalność musi dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 

ubiegły rok, zawierające informacje o wysokości dochodu, składek na 

ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu oraz wysokości należnego 

podatku). 

 

12. Dochody z gospodarstwa rolnego (zaświadczenie właściwego organu gminy  

o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,  

do wyliczenia kwoty dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 318,25 zł 

miesięcznie dla 1 ha przeliczeniowego)  

 

13. Dochody z płatności bezpośrednich dla rolników - dopłaty z Unii 

Europejskiej (kserokopia aktualnej decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich 

wydana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku 

braku jej posiadania , zaświadczenie wystawione przez ARiMR poświadczające 

wysokość przyznanych płatności). 
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14. Inne dochody (jakie?)……………………………………………………………..  

(wszystkie dokumenty stanowiące podstawę do obliczenia dochodu, 

zaświadczenia, wyroki, itp.). 

 

 

 

Średni dochód miesięczny (brutto) na 1 osobę w rodzinie wynosi
4
 

 

 

 

Świadomy/Świadoma odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych 

oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Miejscowość i data 

 

 

_____________________________ 

Czytelny podpis kandydata/kandydatki 

 

                           

 

 

 

 

                                              

4
 Dochód na osobę w rodzinie (brutto) – oznacza dochód rodziny (brutto) podzielony przez liczbę osób w tej 

rodzinie. 


