
Oświadczenie  

o wysokości dochodu na osobę w rodzinie 

 
Oświadczam, że: 

 

a) wysokość łącznego miesięcznego dochodu rodziny będąca podstawą obliczenia wysokości 

dochodu** na osobę w  rodzinie dziecka wynosi …………..……….zł ……… gr.. 

b) rodzina składa się z …………osób. 

c)  wysokość miesięcznego dochodu** w przeliczeniu na jedną  osobę w rodzinie wynosi 

…………..……….zł ……… gr. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.* 

 

 
 

……………………                                                        ….……………………………………………………. 

           Data                            czytelny podpis matki lub opiekuna prawnego 

 

 

 

……………………                                                        .….……………………………………………………  

            Data                                                                     czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

*Zgodnie z art. 150 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 

oraz z 2021 r. poz. 4.),oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia 

w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

 

**Zgodnie z art.131 ust 9,10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 

oraz z 2021 r. poz. 4.) pod pojęciem dochodu, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 

28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U.2018r. poz. 2220 ze zm.) 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 2018r. poz. 1509 ze 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.  
Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny 

dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2015&qplikid=161#P161A5
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2015&qplikid=1491#P1491A34
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2015&qplikid=1491#P1491A132
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2015&qplikid=1491#P1491A133
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2015&qplikid=1491#P1491A153

