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Zał. nr 5 do Regulaminu uczestnictwa 

i rekrutacji w Projekcie „Senior pod 

ochroną – usługi opiekuńcze dla 

chorych z otępieniem ” 

Oświadczenie o dochodach 

Ja niżej podpisany (a) 

................................................................................................................urodzony(a)............................. 

(imię i nazwisko) 

Zamieszkały (a)  

kod pocztowy _  _  - _  _  _  

miejscowość........................................................................................................................................... 

ulica...................................................................... nr domu.....................nr mieszkania..................... 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  

i oświadczam, co następuje: 

 

Jestem zatrudniony (a) w .......................…………………...................……………………………………………………..… 

           (nazwa i adres zakładu pracy) 

 

Mój dochód z ostatniego miesiąca poprzedzającego  miesiąc złożenia wniosku wynosił …………..zł. 

 słownie:  …………………………………………………………………………………………… 

 

.................................., dnia...............................   ......................................................... 



Współfinansowanie: 
 

 
 

Projekt „Senior pod ochroną – usługi opiekuńcze dla chorych z otępieniem” 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

                                   (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

art. 233 §1 KK: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

art.75 § 2 KPA: „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów 

lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ 

administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem 

odpowiedzialności za fałszywe zeznania.”  

 

 

 

 Zgodnie z art.3 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 71, poz. 

734) „Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza 

się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu 

urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków 

pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń 

w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o 

której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających 

świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy 

pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), 

świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) 

 


