
Oświadczenie Nr 4 

 

Oświadczam, że miesięczny dochód w rodzinie mojego dziecka: 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

urodzonego: .................................................................................................................................. 
          (data urodzenia) 

 

w przeliczeniu na osobę wynosi .......................................................................... zł miesięcznie.  

 

Dochód ustalony jest zgodnie z art. 131 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………….……………………………… 
    (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

POUCZENIE 

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy 

wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku rekrutacyjnego. 

Pod pojęciem dochodu, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, rozumie się sumę 

dochodów członków rodziny, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.): 

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e,  

art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 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; 

2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Pojęcie  „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 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.); do członków rodziny 

nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku 

małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

Pojęcie „osoba samotnie wychowująca dziecko” - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
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