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Zał. nr 3 do FR - Oświadczenie kandydata o wysokości dochodu na osobę w rodzinie 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE 
 
Ja, niżej podpisany(a) ......................................................................................................  
 
zamieszkały(a)  ..................................................................................................................... .................  
 
legitymujący (a) się dowodem osobistym  ........................................................................... .................  
 
 

1) Oświadczam,  iż  jest  mi  wiadome,  że  podanie  poniższych  danych jest  dobrowolne, oraz  
że  zostaną  one  wykorzystane  na  potrzeby  postępowania  rekrutacyjnego  mającego na 
celu wyłonienie uczestników projektu . 
 

2) Oświadczam, iż  zostałem poinformowany , że zgodnie z regułami postępowania 
rekrutacyjnego ,  w sytuacji kiedy  średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego 
członka rodziny za   okres  sześciu  pełnych,  kalendarzowych  miesięcy  poprzedzających  
dzieo  złożenia  oświadczenia , nie przekracza kwot :  

a)  450  zł netto – w   przypadku  udokumentowania  tego  faktu  zgodnie  z  
wymogami  Beneficjenta , otrzymam 20 (słownie: dwadzieścia) punktów 
dodatkowych,  

b)  750  zł  netto – w  przypadku  udokumentowania  tego  faktu  zgodnie  z  
wymogami  Beneficjenta , otrzymam 10 (słownie: dziesięd) punktów 
dodatkowych, które  to  punkty  mają  znaczenie  dla  ustalenia  kolejności  na  
liście  osób zakwalifikowanych  do  udziału w projekcie. 

 
3) Oświadczam, że zostałem przez przyjmującego oświadczenie uprzedzony o  

odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych oświadczeo, a niniejsze oświadczenie 
zostało złożone pod rygorem  odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 kodeksu 
karnego. 

 
4) Oświadczam,  że  moja  rodzina  składa  się  z  niżej  wymienionych  osób,  pozostających  we  

wspólnym gospodarstwie domowym: 
 

L.p. Imię i nazwisko Stopieo 
pokrewieostwa 

Pesel Miejsce 
pracy/nauki 

Dochód  netto 
za okres  sześciu  
pełnych, 
kalendarzowych 
miesięcy 
poprzedzających  
dzieo złożenia 
niniejszego 
oświadczenia 

1.  
 

Uczestnik  
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2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

7.  
 

    

8.  
 

    

 
5) Oświadczam, że średni  miesięczny dochód  netto przypadający na jednego członka rodziny 

za  okres  ostatnich  sześd pełnych kalendarzowych miesięcy , poprzedzających dzieo 
złożenia  niniejszego oświadczenia wynosi: ................... 
(słownie:................................................ ............................ ...) złotych. 

(należy podzielid sumę uzyskanych przez wszystkich członków rodziny dochodów przez liczbę miesięcy, a następnie 
uzyskany  wynik podzielid przez liczbę członków rodziny) 

 
Na  dowód  tego  przedkładam  (należy  wymienid  za świadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  wysokośd  

uzyskanych dochodów, składane wraz z niniejszym oświadczeniem): 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Na dowód tego zobowiązuję się przedłożyd (należy wymienid  za świadczenia i  dokumenty potwierdzające  

wysokośd uzyskanych dochodów, których osoba nie posiada w chwili składania niniejszego oświadczenia,  ale dostarczy je 

w terminie późniejszym): 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie/punktach  ...................................... zobowiązuję się  
przedstawid w terminie do dnia ............ .………… 20 17 r. 
 
 
Oświadczam że zostałem poinformowany, że niewykonanie powyższego zobowiązania we 
wskazanym  terminie  oznacza  rezygnację  z  ubiegania  się  o  uzyskanie  dodatkowych  punktów  z  
tytułu  zakwalifikowani a mojej osoby  do osób , spełniających kryterium dochodowe (dochód  netto 
450 zł bądź  750 zł) . 
 
 
 
 

INFORMACJA 

 
I. 
Przy ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego Uczestnika do otrzymania 
punktów dodatkowych w procesie rekrutacji do projektu „Debiut w biznesie” uwzględnia się 
dochody osiągnięte przez:  
a. Uczestnika,  
b. małżonka Uczestnika, a także będące na utrzymaniu Uczestnika lub jego małżonka dzieci 
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim 
roku studiów – do ich ukooczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 
 
II. 
Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających 
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), 
pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. 
III. 
Uczestnik zobowiązany jest dostarczyd dowody potwierdzające wysokośd uzyskiwanych dochodów 
np.:  

- zaświadczenie o zarobkach netto za ……..2017 
- „ odcinek ” od renty lub emerytury (wydruk elektroniczny z banku) ,  
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku netto , 
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku rolnego, 
- oświadczenie z pracy dorywczej , 
- decyzja  lub  zaświadczenie  z  GOPS  o  pobieraniu  świadczeo  rodzinnych , 
pielęgnacyjnych ,  opiekuoczych, świadczeo z funduszu alimentacyjnego lub zasiłku stałego , 
- oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów , 
-decyzję o pobieraniu stypendium szkolnego. 

Uczestnik  zobowiązany  jest  również  dostarczyd  oświadczenie  o  niepełnosprawności  wraz  
orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności  – jeżeli dotyczy. 
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IV. 
Jeżeli do ustalania wysokości dochodu uprawniającego Uczestnika do otrzymania punktów 
dodatkowych w procesie rekrutacji do projektu „Debiut w biznesie”  przyjmuje się dochód z 
prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków 
rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego i dochody 
pozarolnicze sumuje się.  
 


