
Załącznik nr 4 do wniosku 

  

  

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEGO DOCHODU 

 

 

 

Ja niżej podpisany(a) .........................................................................................................  

          (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

zamieszkały(a) ................................................................................................................... 

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

             (miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

 

niniejszym oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów  

o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 

obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wynosi …................................... zł.  

Liczba  osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi: ................................ . 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

 
..................................., dnia.......................r.              ................................................................................... 

miejscowość                                                                      Czytelny podpis Wnioskodawcy/ przedstawiciela     

                 ustawowego/ opiekuna prawnego/ pełnomocnika  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

W przypadku ujawnienia podania przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, decyzja na postawie której 

przyznano środki finansowe PFRON może zostać anulowana, a Wnioskodawca będzie wówczas zobowiązany do 

zwrotu przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez PCPR. 



 

 

  

. 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI PRZĘCIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU, 
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH  

 

1. Dochód rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych to przeciętny miesięczny 

dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 

(ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  – Dz. U. 2022r., poz. 615 ze zm.) 

2. Przy obliczaniu jego wysokości uwzględnia się dochód: 

•  małżonków, 

• rodziców dzieci, 

• opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia    

   25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem  

   o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością    

   rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. 

 

3. Do członków rodziny nie zalicza się: 

• dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

• dziecka pozostającego w związku małżeńskim; 

• pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

 
4. Wnioskodawca, który prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe (jednoosobowe) i posiada 

własne stałe dochody, składa niniejsze oświadczenie wyliczone na podstawie własnych dochodów. 

Za własne gospodarstwo domowe uważa się sytuację, gdy Wnioskodawca mieszka i utrzymuje się 

samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu. 

 

5. Oświadczenie obejmuje następujące dochody (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  

o świadczeniach rodzinnych) po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:   

•  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, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów 

uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

• 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, 

• inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. 

 

 

 

 

 

Uwaga:  

1. W przypadku osób samodzielnie gospodarujących, w oświadczeniu należy uwzględnić dane 

dotyczące tylko Wnioskodawcy. 

2. Wnioskodawca na żądanie PCPR zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające wysokość 

uzyskiwanych dochodów w jego gospodarstwie domowym.  

3. Jeżeli wykazany średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym uprawnia do 

ubiegania się   o dofinansowanie na podstawie ustawy o pomocy społecznej, PCPR ma prawo żądać 

poświadczenia sytuacji materialnej rodziny z właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

http://www.infor.pl/prawo/malzenstwo/
http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/niepelnosprawni
http://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/
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