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Nr wniosku: …………………. 

Data wpływu: ................................................... 2014 r. 
……………………………………………..………………… 

                        (pieczątka szkoły)                                                                                                        Podpis: ………………..………………..…………………………… 

Kwota do wypłaty: ……………………..……… zł 
 

 

WNIOSEK 
o dofinansowanie zakupu podręczników  

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” 
 

dla ucznia rozpoczynającego w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasie II-III i VI szkoły podstawowej, klasie II-III 

i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, 

liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI 

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasie III liceum plastycznego 
 

WNIOSKODAWCA 
(rodzic, prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, pełnoletni uczeń lub nauczyciel, pracownik socjalny, inna 

osoba za zgodą rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, pełnoletniego ucznia*) 

Imię i nazwisko 
 

 

 

PESEL 
 

 

 

Adres zamieszkania 
 

 

 

Tel. kontaktowy 
 

 

 

DANE OSOBOWE UCZNIA 

Imię i nazwisko ucznia 
 

 

 

PESEL 
 

 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

 

Adres zamieszkania 
 

 

 

INFORMACJE O SZKOLE  
(w roku szkolnym 2014/2015) 

Nazwa szkoły 
 

 

 

Adres szkoły 
 

 

 

Klasa 
 

 

 

* właściwe podkreślić/zaznaczyć 
 

I. PREFEROWANA FORMA DOFINANSOWANIA – POMOC MOŻE BYĆ UDZIELONA W JEDNEJ 

FORMIE (NALEŻY POSTAWIĆ ZNAK „X”): 

 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „II-III” szkoły podstawowej – do 225 zł; 

 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „II-III” ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – do 225 zł; 

 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „VI” szkoły podstawowej – do 325 zł; 

 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „VI” ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – do 325 zł; 

 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „III” zasadniczej szkoły zawodowej – do 390 zł; 

 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „III” liceum ogólnokształcącego – do 445 zł; 

 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „III” technikum – do 445 zł; 

 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „VI” ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia – do 445 zł; 

 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „VI” ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych – do 445 zł; 

 dofinansowanie zakupu podręczników do klasy „III” liceum plastycznego – do 445 zł; 
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II. DANE O DOCHODACH CZŁONKÓW RODZINY UCZNIA, UZYSKANYCH W 2012 R. – dochód 

obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) i nie 

może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy tj. 539 zł.  
 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym (do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku 

małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko oraz dziecka, które ukończyło 25 rok życia chyba, że posiada 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne 

lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów - Dz. U. z 2014 r. poz. 567). 
 

TABELA 1 – skład rodziny 

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 
Miejsce pracy - nauki 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

TABELA 2 – źródło i wysokość dochodu rodziny 

L.p. 
Stopień 

pokrewieństwa 
Rodzaj dochodu 

Dochód roczny  

netto w zł za 2012 rok 

Dochód miesięczny netto w zł po 

odliczeniu dochodu utraconego** 

lub doliczeniu dochodu 

uzyskanego***(pole wymagane do uzupełnienia 

tylko jeżeli nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu 

w roku 2012 lub 2013) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2012 r.: 

liczba ha przeliczeniowych ……………...….. x 2 431 zł 
  

Razem   

Odliczenia od dochodu  

(alimenty świadczone na rzecz innych osób) 
  

Roczny dochód rodziny  ---------------------------- 

Dochód miesięczny rodziny   

Ilość osób w rodzinie   

Miesięczny dochód netto na 1 członka rodziny   
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Dochód utracony**** w dniu ……………..... przez …….……….…….…..… wyniósł łącznie …………..……………..…. zł  
 

tj. miesięcznie ……………………………. zł (rodzaj dochodu utraconego …………………..………………………………...). 

 
Dochód uzyskany***** w dniu ………………..... przez …….…………....……..… wyniósł łącznie ……...………………. zł 
 

tj. miesięcznie …………………….………. zł (rodzaj dochodu uzyskanego …………….………….……….………………....). 

 
** Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) w przypadku utraty dochodu przez członka 

rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, 

nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

 

*** Zgodnie z art. 5 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) w przypadku uzyskania dochodu przez członka 

rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby 

uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli 

dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. 

Zgodnie z art. 5 ust. 4b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) w przypadku uzyskania dochodu przez członka 

rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie 

dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. 

 

**** Utrata dochodu zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) oznacza utratę dochodu 

spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa 

rolnego; wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.); utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 

utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. 

 

***** Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) oznacza to uzyskanie 

dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego; uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą 

gospodarstwa rolnego; rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania; uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego 

lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

 

III. UZASADNIENIE (należy wypełnić tylko w przypadku, gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza kwotę 539 zł, o której 

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) i zgodnie 

z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) rodzina znajduje się w trudnej sytuacji, 

z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; 

potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji 

cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub 

ekologicznej):  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………... 
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IV. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

1) …………………………………………………………………………….………….………...………….…… 

2) ………………………………………………………………………………………………...…………...…… 

3) ………………………………………………………………………………………………………….............. 

4) ………………………………………………………………………………………………………….............. 

5) ………………………………………………………………………………………………………….............. 

6) ………………………………………………………………………………………………………….............. 

7) ………………………………………………………………………………………………………….............. 

8) ………………………………………………………………………………………………………….............. 

9) ………………………………………………………………………………………………………….............. 

10) ………………………………………………………………………………………………………….............. 
 

V. OŚWIADCZENIA 
 

1. Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

2. Oświadczam, że dane zamieszczone we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą. 
 

3. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. 
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej, 

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.). 
 

 
 

 

 

 

 

………………………………………                                                       …………….…………………………………………… 
                    (miejscowość, data)                                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

Wnoszę jak we wstępie (wymaga uzupełnienia tylko w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest rodzic, prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba  
 

prowadząca rodzinny dom dziecka, pełnoletni uczeń) - ………………………………………………………………………….…………… 
                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego,  

                                                                                                                               osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, pełnoletniego ucznia) 

 

VI. ADNOTACJE SZKOŁY (wypełnia szkoła) 

 Kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

w 2014 r. „Wyprawka szkolna” na podstawie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.); 
 

 Kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 

w 2014 r. „Wyprawka szkolna” poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) i w związku z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) ze względu na ………………………………………………………………………………………..................................... 

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

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

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

 

 Nie kwalifikuję ucznia do dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” ze względu na …………………………………………………………………………………………….……... 

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

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

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

 

 
 

 

……………………………………………                                                          ………………………………………………. 
  (miejscowość, data)                                                                                                                          (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

VII. OBJAŚNIENIA - szczegółowe zasady obliczania dochodu określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 

z późn. zm.). 
 

I. Do wniosku należy dołączyć: 

– aktualne zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z adnotacją, że dochód na osobę w rodzinie 

w 2012 r. nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) tj. 539 zł; 

lub  

– aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego oraz oświadczenie wnioskodawcy, że dochód na osobę w rodzinie w 2012 r. nie 

przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) tj. 539 zł. 
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II. W razie braku ww. zaświadczenia / decyzji do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich pełnoletnich członków rodziny za 2012 r.: 

1) oświadczenia albo zaświadczenia z urzędu skarbowego pełnoletnich członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c 

i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

2) oświadczenia pełnoletnich członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

3) oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy; 

4) oświadczenia albo zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy; 

5) oświadczenie, nakaz płatniczy albo zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni 

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

6) umowę 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; 

7) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

8) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 

sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; 

9) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą 

zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 

10) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej 

przed mediatorem: 

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a  także o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów; 

lub 

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo 

o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną 

miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą; 

11) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy i PIT – 11); 

12) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. umowa o pracę i PIT – 11 lub zaświadczenie pracodawcy); 

13) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku 

uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

14) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się; 

15) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej 

statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

16) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby 

samotnie wychowującej dziecko; 

17) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

18) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne; 

19) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; 

20) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie 

o przysposobienie dziecka; 

21) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka; 

22) oświadczenie potwierdzające posiadanie statusu ucznia / studenta w przypadku osób pełnoletnich; 

23) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia dochodu rodziny. 

 

III. W przypadku, gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza na osobę kwotę 539 zł, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), należy trudną sytuację wymienioną w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) opisać w uzasadnieniu (str. 3). 

 

IV. Dochód rodziny – oznacza to sumę dochodów członków rodziny. 

 

V. Dochód członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

 

VI. Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: 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 przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 

r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; 

 

VII. Dochód – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: 

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), 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; 

b) 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; 

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin; 

– świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby 

wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych; 

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego; 

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 

pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; 

– emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów 

i niewybuchów; 

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy; 

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych; 

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 

przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 

podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; 
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– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo 

za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych 

lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); 

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu 

udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także 

należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych; 

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej 

i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód; 

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne; 

– alimenty na rzecz dzieci; 

– stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz 

inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom; 

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 

społecznych i obywatelskich; 

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób; 

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.); 

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych 

strefach ekonomicznych; 

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe”; 

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006; 

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora; 

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego; 

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki 

na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne; 

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej; 

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów; 

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 


