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Załącznik nr 5 

Projekt Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy 

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa 

realizowany przez CDG PRO Sp. z o.o. na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0088/19-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

OŚ PIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy 

DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 

Należy zaznaczyć i wypełnić oświadczenie A, B, C lub D, zgodnie z oświadczeniem o posiadaniu statusu 

osoby pracującej  

 

 A) OŚWIADCZENIE O DOCHODACH OSOBY PRACUJĄCEJ W RAMACH UMÓW 

KRÓTKOTERMINOWYCH 

Ja, niżej podpisana/-y: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata/-tki) 

nr PESEL:  

           

świadoma/-y  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  §  1  kodeksu  karnego przewidującego  

karę  pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań  

Oświadczam, żę  

1) wysokość osiągniętych przeze mnie zarobków w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do 

Projektu wyniosła: 

 ...................zł brutto (słownie złotych:.............................................................................................) 

…………………zł netto (słownie złotych................................................................................................) 

prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  

  

........................................, dnia....................r.  .....................................................  

  miejscowość  podpis Kandydata/-ki 

Uwaga! Kandydat/-ka zobowiązany/a jest dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych 

zarobków (kserokopię umowy o pracę potwierdzającą krótkoterminowe zatrudnienie). 

 B) OŚWIADCZENIE O DOCHODACH OSOBY PRACUJĄCEJ W RAMACH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH  

Ja, niżej podpisana/-y: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata/-tki) 

nr PESEL:  

           

świadoma/-y  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  §  1  kodeksu  karnego przewidującego  

karę  pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań  
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Oświadczam, żę  

1) wysokość osiągniętych przeze mnie zarobków w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do 

Projektu wyniosła: 

 ...................zł brutto (słownie złotych: .............................................................................................) 

…………………zł netto (słownie złotych:……………………..........................................................................) 

prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  

  

........................................, dnia....................r.  .....................................................  

  miejscowość  podpis Kandydata/-ki 

Uwaga! Kandydat/-ka zobowiązany/a jest dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych 

zarobków (kserokopię umowy cywilnoprawnej i zaświadczenie o wynagrodzeniu lub opłacone przez 

pracodawcę rachunki do umów cywilnoprawnych w przypadku braku możliwości uzyskania 

zaświadczenia od pracodawcy). 

  C) OŚWIADCZENIE O DOCHODACH OSOBY UBOGIEJ PRACUJĄCEJ, KTÓREJ ZAROBKI W UJĘCIU 

MIESIĘCZNYM NIE PRZEKRACZAJĄ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ (2 600,00 zł brutto) 

w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu 

Ja, niżej podpisana/-y: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata/-tki) 

nr PESEL:  

           

świadoma/-y  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  §  1  kodeksu  karnego przewidującego  

karę  pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań  

Oświadczam, żę  

1) wysokość osiągniętego przeze mnie dochodu w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do 

Projektu wyniosła: 

 ...................zł brutto (słownie złotych: .............................................................................................) 

…………………zł netto (słownie złotych: ...............................................................................................) 

prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  

  

........................................, dnia....................r.  .....................................................  

  miejscowość  podpis Kandydata/-ki 

Uwaga! Kandydat/-ka zobowiązany/a jest dostarczyć dowody potwierdzające wysokość 

uzyskiwanych zarobków (kserokopię umowy o pracę) 

 D) OŚWIADCZENIE O DOCHODACH OSOBY UBOGIEJ PRACUJĄCEJ, KTÓREJ DOCHODY 

W GOSPODARSTWIE DOMOWYM NIE PRZEKRACZAJĄ PROGÓW INTERWENCJI SOCJALNEJ (701,00 zł 

dla osoby samotnie gospodarującej; 528,00 zł dla osoby w rodzinie) 

 

Kandydat/-ka, który/a prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe (jednoosobowe) i posiada 

własne stałe dochody, składa niniejsze oświadczenie wyliczone na podstawie własnych dochodów. Za 

własne gospodarstwo domowe uważa się sytuację, gdy kandydat/-ka mieszka i utrzymuje się 

samodzielnie  i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu.  
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Przez pojęcie wspólne gospodarstwo domowe – należy rozumieć członków rodziny kandydata/-ki, 

faktycznie wspólnie utrzymujących się i mających wspólny budżet domowy.  

Uwaga! W przypadku osób samodzielnie gospodarujących, w oświadczeniu należy uwzględnić dane 

dotyczące tylko kandydata/-ki  

  

Ja, niżej podpisana/-y: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata/-tki) 

nr PESEL:  

           

świadoma/-y  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  §  1  kodeksu  karnego przewidującego  

karę  pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań  

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

następujące osoby:  

 Dochód netto w miesiącu poprzedzającym 

przystąpienie do Projektu* 

1.  Kandydat/-ka 

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

  

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa 

domowego kandydata – poniżej należy wymienić 

tylko stopień pokrewieństwa z kandydatem/-ką 

x  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

  RAZEM    

Oświadczam, także że:  

- średni miesięczny dochód netto przypadający na jedną osobę w moim gospodarstwie domowym 

w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu wynosi .............zł (słownie złotych: 

...........................................................................................................................................................)  
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prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  

  

........................................, dnia....................r.  .....................................................  

  miejscowość  podpis Kandydata/-ki 

 

*Przy ustalaniu dochodu w gospodarstwie domowym kandydata/-ki, nie uwzględnia się transferów 

społecznych 

Uwaga! Kandydat/-ka zobowiązany/a jest dostarczyć dowody potwierdzające wysokość 
uzyskiwanych dochodów w jego gospodarstwie domowym (kserokopie umowy z pracodawcą, 
zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiągniętego dochodu brutto/netto w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do Projektu, rachunki do umów cywilnoprawnych, inne dokumenty 
określające dochód np. zaświadczenie o Ośrodka Pomocy Społecznej). W takim przypadku wraz 
z ww. dokumentami należy przedłożyć także zgodę członków gospodarstwa domowego na 
przetwarzanie ich danych osobowych.  

W przypadku ujawnienia podania przez kandydata/-kę informacji niezgodnych z prawdą, decyzja,  na 

postawie której przyznano wsparcie w ramach Projektu może zostać anulowana a kandydat/-ka będzie 

wówczas zobowiązany do zwrotu przekazanych przez Beneficjenta środków finansowych wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania 

dofinansowania przez Beneficjenta. 

Jeżeli wykazany miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym uprawnia do ubiegania się 

o dofinansowanie na podstawie ustawy o pomocy społecznej, Beneficjent ma prawo żądać 

poświadczenia sytuacji materialnej rodziny z właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 

r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) ilekroć w tej ustawie jest mowa o:  

 1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:  

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

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

51, poz. 307, z późn. zm.), 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,  

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy 

i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych:  
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  

– świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i 

batalionach budowlanych,  
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– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego,  

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę 

Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,  

– emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w 

latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,    

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary 

wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w 

związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, 

otrzymywane z zagranicy, 

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,  

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków 

bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z 

tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub 

agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane 

za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy 

zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,  

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w 

wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju 

ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach 

sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)),  

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek 

wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie 

zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji 

zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone 

żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach 
pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,  

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez 

funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, 

obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,  

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, – alimenty na rzecz 
dzieci,  

– stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, 

poz. 595, z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stypendia sportowe 

przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 

151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz. 1092) oraz inne stypendia o 
charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,  

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez 

osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,  
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– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,  

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),  

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie 

specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,  

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",  

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,  

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,  

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio 

o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,  

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,  

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,  

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz pomoc materialną 

określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;  

Miesięczne dochody z tytułu gospodarstwa rolnego należy obliczyć w następujący sposób: 

przeciętna liczba posiadanych ha przeliczeniowych x kwota miesięcznego dochodu z 1 ha 

przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego.  

  

 

 


