
 

 

 

POUCZENIE 

 

 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej 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, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, 
pomniejszona 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 alimentów świadczonych na rzecz innych osób  
d) opłata ponoszona za członka rodziny przebywającego w internacie, bursie lub ośrodku 

zapewniającym całodobowe utrzymanie w miesiącu poprzedzającym wniosku. 

Wydatki wymienione w pkt. c i d, należy potwierdzić postanowieniem sądu, decyzją lub zaświadczeniem 
oraz dowodem wpłaty.   

 

Za źródła dochodu rodziny uznaje się: 

 

1) wynagrodzenie ze stosunku pracy, 

2) działalność gospodarcza wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i zlecenia) 
3) dochody z gospodarstwa rolnego (przyjmuje się kwotę 194 zł z ha przeliczeniowego) 

4) emerytura – renta, renta strukturalna, 

5) renta socjalna 
6) świadczenia rodzinne: 

a. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 

b. zasiłek pielęgnacyjny 
c. świadczenia pielęgnacyjne 

7) zasiłek dla bezrobotnych 

8) zasiłki z pomocy społecznej 
9) alimenty 

10) dodatek mieszkaniowy 

11) inne dochody 
12) stypendia socjalne 

 

 

Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić stosownymi zaświadczeniami: 

a) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych na zasadach ogólnych, 

b) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej, 

c) odcinek renty/ emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 
d) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem 

bankowym itp.) 

e) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż wymienione 
w pkt. a-d, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (wg zasad określonych w ustawie o pomocy 

społecznej, wyciąg z ustawy będzie dostępny wraz z formularzem wniosku) 

f) zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy. Aby obliczyć 
dochód z gospodarstwa rolnego  przyjmuje się 194 zł z ha przeliczeniowego 

e) zaświadczenie  o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, potwierdzone przez Powiatowy Urząd Pracy.  

 

 

 

 
 

 



 

 

  

....................................dnia....................... 

 

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

/pieczęć nagłówkowa zakładu pracy/ 

 

 

Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów 

 

Zaświadcza się, że Pan (i) ............................................................................................................  

Zamieszkały (a) ............................................................................................................. ............... 

Jest zatrudniony (a) ......................................................................................................................  

Na stanowisku ............................................................................................................... ............... 

Wynagrodzenie brutto z ostatniego miesiąca ...............................................................................  

Po potrąceniu: 

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.................................................................... 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne   ......................................................................................... 

Składki na ubezpieczenie społeczne   .......................................................................................... 

Kwota alimentów świadczona na rzecz innych osób  .................................................................. 

 

Wynagrodzenie brutto po potrąceniu w/w składek i podatku dochodowego 

(tj. dochód netto)......................................................................................................................... 

 

Zaświadczenie wystawiono celem ubiegania się o przyznanie stypendium w Ośrodku Pomocy 

Społecznej  w Kościanie 

 

 

              

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

          /podpis i pieczątka wystawiającego/ 
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/pieczęć nagłówkowa zakładu pracy/ 
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Jest zatrudniony (a) ........................................................................................................ .............. 

Na stanowisku .................................................................................. ............................................ 

Wynagrodzenie brutto z ostatniego miesiąca ...............................................................................  

Po potrąceniu: 

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.................................................................... 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne   ......................................................................................... 

Składki na ubezpieczenie społeczne   .......................................................................................... 

Kwota alimentów świadczona na rzecz innych osób  .................................................................. 

 

Wynagrodzenie brutto po potrąceniu w/w składek i podatku dochodowego 

(tj. dochód netto).........................................................................................................................  

 

Zaświadczenie wystawiono celem ubiegania się o przyznanie stypendium w Ośrodku Pomocy 

Społecznej  w Kościanie 

 

 

              

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

          /podpis i pieczątka wystawiającego/ 

 

 


