
 
 

 

Oświadczenie o wysokości dochodów                                                                       

-  projekt „Chce się żyć!” nr WND-RPSL.09.01.05-24-0613/16 

 

Ja, niżej podpisany(a) ................................................................................... zamieszkały(a) 

(adres)…………………………………………………………………………………… 

legitymujący(a) się dowodem osobistym (seria i nr )…………………………………… . 

 

Oświadczam, że miesięczny dochód na jednego członka rodziny w moim gospodarstwie domowym 

wynosi średnio* : …………………………….. zł. 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 kodeksu karnego 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym 

oświadczeniu. 

 

 

 

 

 

 

          ………………………… 

          Podpis Uczestnika Projektu 

 

 

 

 

*Wsparcie może być udzielone: 

 

a) Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł 

netto; – ustalonym zgodnie z ustawa o pomocy społecznej lub 

b) Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 514,00 zł netto; lub 

c) Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”, przy jednoczesnym wystąpieniu co 

najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

       2) sieroctwa; 3)bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej     

lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu 

ludźmi; 8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w 



 
 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w 

przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze; 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 12) trudności w 

przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub 

narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej 

lub ekologicznej.  

d) Gospodarstwom domowym spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych tj. 674 zł netto na osobę 

w rodzinie lub 764  zł netto na osobę w rodzinie, w której dziecko jest niepełnosprawne  

 


