
 

 

 

Załącznik nr 1 do REGULMINU WYPŁATY STYPENDIUM 

SZKOLENIOWEGO I STAŻOWEGO  w ramach projektu  

„Młodzi aktywni na Śląsku”  

  

 OŚWIADCZENIE  osoby pobierającej stypendium   
 

Nazwisko: .........................................................................  

Imiona: ............................................................................  

Imię ojca: ...........................................,  Imię matki: .............................................  

Data urodzenia ....................................,  Miejsce urodzenia: ..................................... 

PESEL ................................................................................  

Obywatelstwo: ................................................................  

Seria i numer dowodu osobistego: .................................. wydanego przez 

..............................................................  

Miejsce zameldowania  

Gmina:  ............................................ Powiat:  ..........................................  

Województwo: .....................................................  

Kod: .......................... Poczta: ..................................  

Miejscowość:........................................................  

ul:  ..........................................................................................................   

Nr domu: .................  Nr mieszkania ..........  

Telefon:...................................... adres e-mail: ......................................................  

Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia:  

.................................................................................................................  

Miejsce zamieszkania – wypełnić jeżeli jest inne niż miejsce zameldowania  

Gmina:  ............................................ Powiat:  ..........................................  

Województwo: .....................................................  



 

 

 

Kod: .......................... Poczta: ..................................  

Miejscowość:........................................................  

ul:  ..........................................................................................................   

Nr domu: .................  Nr mieszkania ..........  

Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia:  

.................................................................................................................  

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego 

.....................................................................................................  

   

NR rachunku bankowego 

 

  

OŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM  
 

Niniejszym oświadczam, że:   
W KAŻDEJ RUBRYCE WPISAĆ TAK LUB NIE (W przypadku wpisania TAK należy uzupełnić kolumnę po prawej)  

Jestem zarejestrowany/a  

w Powiatowym/ 

Wojewódzkim Urzędzie Pracy  

   

Nazwa Urzędu Pracy: 

…………………..……………………………… 

………………………………………………………………………  

Pobieram zasiłek dla osób 

bezrobotnych  
   

Zasiłek od dnia: …………….……….. do dnia: 

…………………………..  

Jestem  

emerytem     
Nr decyzji:  

…………………………………………………………………..…  

rencistą     
Proszę dołączyć  kopię  decyzji przyznającej  

emeryturę/rentę (z uwzględnieniem dat)  

Jestem  osobą 

niepełnosprawną  o stopniu 

niepełnosprawności  

   

Stopień niepełnosprawności: 

……………..………………….………… 

lekki/umiarkowany/znaczny (wpisać 

właściwe)  

Proszę dołączyć kopię decyzji orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności (z uwzgl. dat)  



 

 

 

Pobieram z tego tytułu 

świadczenia rentowe  
   

Świadczenia rentowe od dnia: 

………..……….….... do dnia: ………….……..…  

    

 Jestem zatrudniony/a w innym 

zakładzie pracy na umowę o 

pracę/cywilnoprawną/inna 

umowę  

Proszę dołączyć 

zaświadczenie z zakładu 

pracy 

   

Rodzaj umowy:  

………………………………………………….....  

Okres obowiązywania umowy: 

………………………………  

Nazwa zakładu pracy:  

………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

NIP zakładu pracy:  

………………………………………………...  

W ramach zatrudnienia 

przebywam na urlopie 

wychowawczym lub bezpłatnym  

   
W okresie: od ……………………. do 

……………………  

Jestem uczniem szkoły 

ponadpodstawowej/studentem i 

nie ukończyłem/łam 26 lat, za 

wyjątkiem nauki w szkole dla 

dorosłych lub w szkole wyższej, 

gdzie studiuję w formie studiów 

niestacjonarnych  

   

Jako potwierdzenie dołączam kopię 

legitymacji uczniowskiej/studenckiej. 

Jednocześnie zobowiązuję się dostarczyć 

co 6 miesięcy kopię aktualnej legitymacji 

uczniowskiej/studenckiej.  

Jestem zgłoszony/a do 

ubezpieczeń społecznych w 

KRUS (Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego  

   

   

  

  

Prowadzę działalność 

gospodarczą lub złożyłem/łam 

wniosek o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej  

   

Zgadzam się, że w przypadku 

konieczności objęcia mnie 

ubezpieczeniem emerytalnym i 

rentowym Instytucja realizująca 

projekt "Młodzi aktywni na 

śląsku" będzie dokonywała z 

tego tytułu płatności w moim 

imieniu. 

   

 

 1. Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie 

fałszywych zeznać (podanie nieprawdziwych informacji).  



 

 

 

2. O wszystkich zmianach dotyczących informacji objętych niniejszym 

kwestionariuszem osobowym, w szczególności o zmianie okoliczności 

mających wpływ na obowiązek odprowadzania składek z tytułu 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zobowiązuję się pisemnie 

powiadomić Organizatora projektu, w terminie 3 dni od dnia zaistnienia 

takiej zmiany.  

3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności określonej Art. 98 Ustawy z dn. 

13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych za brak 

terminowego powiadomienia Organizatora projektu o wszelkich 

zmianach uniemożliwiających prawidłowe zgłoszenie do ZUS. 

 

  

 ........................................................................   .............................................................................   

            data rozpoczęcia zajęć                                                 podpis Uczestniczki/ka Projektu  

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do REGULMINU WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO I STAŻOWEGO  

w ramach projektu „Młodzi aktywni na Śląsku”  

 

OŚWIADCZENIE  

o wysokości dochodu na osobę w rodzinie  

Ja, niżej podpisany ( a)  

.............................................................................................................................  

Zamieszkały(a) 

.............................................................................................................................  

Niniejszym oświadczam, że moja rodzina* składa się z niżej wymienionych osób, 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:  
(rodzina (wg ustawy o pomocy społecznej) – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w 

faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.)  

Lp.  
Imię i 

nazwisko  

Stopień 

pokrewieństwa  
PESEL  

Miejsce 

pracy/nauki  

Średni 

miesięczny 

dochód 

netto  

Średni 

miesięczny  

dochód 

brutto  

1.    Wnioskodawca  
(Uczestnik/  
Uczestniczka 

Projektu)  

        

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

Razem dochód      

 

Oświadczam, że wysokość miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na jednego członka 

rodziny pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym, wyliczona za 

ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia „Oświadczenia osoby pobierającej 

stypendium” tj. …………….... 2018 r. – wynosi ..................... zł  

(słownie złotych: ……….……………………………………………………………………..…………………………..……).  



 

 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym 

oświadczeniu.  

  

 ........................................................................   .............................................................................   

                   miejscowość, data                                                 podpis Uczestniczki/ka Projektu                                                                                                           

 

 

INFORMACJA – sposób obliczania miesięcznego dochodu netto 

1. 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:   

a. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,   

b. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o 

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz 

ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,   

c. kwotę bieżących alimentów świadczonych na rzecz innych osób.   

2. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz 

wartości świadczeń w naturze.   

3. Do dochodu wlicza się min. dochody z tytułu umów o pracę, umów cywilno-

prawnych, emerytury, renty, świadczenia pobierane z ZUS, KRUS, Powiatowego 

Urzędu Pracy, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, alimenty dobrowolne, dochody 

z gospodarstwa rolnego w tym z dzierżawy gruntów, dochody z pracy dorywczej i 

inne.   

4. Sposób wyliczenia miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie   

                                                                             miesięczny łączny dochód netto rodziny  

Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie=  

                                                                    liczba osób w gospodarstwie domowym  

5. Dochód z tytułu prowadzenia działalności rolniczej dla osób uprawnionych do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz otrzymania 

stypendium szkoleniowego oblicza się w następujący sposób:   

miesięczny dochód netto rodziny + liczba hektarów przeliczeniowych x 288,00 zł   



 

 

 

6. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawnionej do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz otrzymania stypendium 

szkoleniowego nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 9 ust. 8 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., 

poz.163, z późn. zm.) tj.:   

a. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 514,00 zł. 

Łączny dochód rodziny, nie może przekroczyć sumy kwot kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie.  

b. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 

634,00 zł.  


