
Załącznik nr 3         

do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Wnioskodawczy o dochodach w gospodarstwie domowym 

(w przypadku osób samotnych, w oświadczeniu należy uwzględnić dane dotyczące tylko 

Wnioskodawcy, w przypadku członków rodziny wypełnić wyłącznie białe pola) 

Ja niżej podpisany(a) 

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

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

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

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

niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają 

następujące osoby: 

 

LP. 

 

Imię i Nazwisko 

 

stopień pokrewieństwa 

Miesięczny dochód  

( za kwartał poprzedzający 

miesiąc złożenia wniosku 

Dane dotyczące Wnioskodawcy 

1.   

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa domowego: 

2. X   

3. X   

4. X   

5. X   

6. X   

RAZEM  

Oświadczam, że: 

przeciętny miesięczny dochód rodziny pomniejszony o należny podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we 

wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób za kwartał poprzedzający miesiąc 

złożenia wniosku o dofinansowanie przypadający na jedną osobę w moim gospodarstwie 

domowym wyniósł …………………. zł …………gr.1 

Świadomy odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 kk) za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu podane zostały zgodnie z prawdą. 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

……………., data …../…./20…… r.                                                … …………..…………… 
czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika 

                                                           
1 przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy - należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w 

gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, dochody z różnych 
źródeł ( np. działalność gospodarcza, renty, emerytury, alimenty, z tytułu zatrudnienia i inne) sumują się; w przypadku 
działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), 
według wzoru: [(3819 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy; 

Do najbliższej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, zalicza się odpowiednio następujących 
członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci do 18 r. 
życia, uczące się dzieci 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; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego; 


