Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019
w ramach programu „Zdolny licealista”

______________________
miejscowość/data

Oświadczenie
o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2017 roku
wg stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie stypendium
w ramach programu „Zdolny licealista”
………………………………………………………………..…
imię i nazwisko ucznia ubiegającego się o stypendium
Część 1. Informacja o członkach rodziny ucznia (łącznie z uczniem)
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym:
Data
Stopień
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce pracy/ nauki/osoba bezrobotna
urodz.
pokrewieństwa

Część 2. Informacja o wysokości dochodów (m.in. z tyt. umów ze stosunku pracy, umowy zlecenie,
umowy o dzieło, emerytury, renty) uzyskanych w 2017 roku przez członków rodziny
Oświadczam, że dochody poszczególnych członków rodziny w 2017 roku wynosiły:
Lp.

Imię i nazwisko

Roczna wysokość dochodu netto w zł
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Część 3. Informacja o wysokości dochodów z działalności gospodarczej uzyskanych w 2017 roku przez
członka rodziny ucznia rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dotyczy członków rodziny
prowadzących działalność gospodarczą)
Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2017 uzyskałam/em dochód netto z działalności opodatkowanej
w formie (zakreślić odpowiedni kwadrat)
ryczałtu ewidencjonowanego
karty podatkowej
Dochód netto wyniósł

…………………………. zł ...... gr

………………………………………………………..……
podpis członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą
Część 4. Informacja o wysokości dochodów z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego uzyskanych
w 2017 roku przez członków rodziny
Oświadczam, iż posiadam / nie posiadam1 gospodarstwo rolne:

Lp.

Imię i nazwisko
posiadacza
gospodarstwa rolnego

Liczba ha
przeliczeniowych2

Dochód z 1 ha
przeliczeniowego3

Razem dochód (ilość ha
przelicz. X dochód z 1 ha
przelicz.)

Część 5 Informacja o wysokości innych dochodów nie wymienionych w częściach 1-4, niepodlegających
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanych
w 2017 roku przez członków rodziny
Oświadczam, że dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych poszczególnych członków rodziny w 2017 roku wynosiły:
Roczna wysokość
dochodu netto w zł
Lp.
Rodzaj dochodu
(podać kwotę lub
wpisać „0”)

RAZEM

Część 6. PODSUMOWANIE (dane dot. dochodu z części 2, 3, 4 i 5 wniosku)
1
2
3

niepotrzebne skreślić
zgodnie z danymi zawartymi w zaświadczeniu z urzędu gminy/miasta o wielości gospodarstwa rolnego lub w nakazie płatniczym
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1.

Liczba członków rodziny

2.

Dochód rodziny roczny (kwota netto ogółem, tj. suma dochodów wymienionych
w części 2, 3, 4 i 5 wniosku)4

3.

Średni miesięczny dochód rodziny (dochód z pkt 2 należy podzielić przez 12)

4.

Średni miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (miesięczny
dochód rodziny z pkt 3 należy podzielić przez liczbę członków rodziny z pkt 1)
Oświadczam, że:

1. w rodzinie JEST / NIE MA* dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………………………………..….....
czytelny podpis pełnoletniego ucznia
lub podpis rodzica/opiekuna prawnego*
………………………………………………
miejscowość i data
*niepotrzebne skreślić

4

Suma wszystkich dochodów netto całego gospodarstwa domowego (tj. dochodów ze stosunku pracy, emerytur, dochodów z
działalności gospodarczej oraz dochodów z gospodarstwa rolnego)
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Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (zwane też “kryterium dochodowym na osobę
w rodzinie”) uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego jak wyżej nie wlicza się:
1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2. zasiłku celowego;
3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
przepisów o systemie oświaty;
4. wartości świadczenia w naturze;
5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
8. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) tzw. 500+, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016
r. poz. 575);
9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o Karcie Polaka.
W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną

podatkiem

dochodowym

od

osób

fizycznych

na

zasadach

określonych

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –


za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu,
obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i
składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od
dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów,
określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności
gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez
liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód
przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
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2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne –


za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się
wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej
pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych
do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala
się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego
informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej
działalności gospodarczej.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na
zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie
dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości (w 2017 r.) – 288 zł.
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie
pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie
kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca,
w którym dochód został wypłacony.
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia
się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia
z pomocy społecznej.

