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WNIO§EK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

Skócona instrukcj a wypcłniania:

1. NaleĄ łvypelniać WIELKIMI LITERĄMI.
2. Pola rvyboru należy zaznaczać fi rur, Ę.

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU
oSŁoNoWEGo])

|)Dorlatek osłonorvy Nypłaca lvójt. bunnistrz lub prczydent miasta właściwy ze względu na nrie.isce zamieszkania osoby

fizyczrlej składającej *,niosek o przyznanie dodatku osłonotego.

CZĘŚC I

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
|. Dane osoby firycznej składającei wniosek, zwanej daIej ,,łynioskodawcą".
DANE WNIOSKODAWCY

l], l,]l]], ]il1
02. Nazwisko

03 ohvwrtel§l\'vo

....'..
04. Nunrer PESEL

05. Seria i nuncr dokumcntu strł,icrdzająccgo tożsaność])

])Należy wypełnić lł prz},ladklL. gdy osoba nie posiłda nLimeru PESEL.



Dzicnnik ustarv Poz.2

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
0l. Gmina / dzielnica

Kod poczto\rrynm
02. Miejscolł,ośc

0] I jIica

'; 
- ,.,.;; o' .,. ",,*""* o; *, ;.,;"; " ;,r, oo.". r.,.,,,, ..,' .."'.,"n:]

j| 
Dane nieoborviazkowe, W prz},padku podania adrcsu e,mait. Zoslanie na niego przesłana inlorrnacja o przyznaniu

doda*u osłono\ł,cgo,

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTAN|E PRZEKAZANA KWOTA
DODATKU oSŁoNowEGo4)
0l, Nuner racjrunku:

02. lnię i nazrvisko właścicięla lachunkrt

al Należy lvypc}nić w przypadku chęci otrzymania dodatku o§lonowego w tbrrnie przelewu na lachunek bankowy.

Dane członkółv gospodar§twa domowego rvnioskodałlcy. Gospodarstwo domowe
wnioskodawcy jcst:

Definicja go§podarstwa domorvego: zgodnie z alt, 2 u§l. 14 ustawy z dnia 17 Eudnia 202l r, o dodatku
osłonowym (Dz. U. z 20ż2 r, poz. l) §,z$,iązkti z art. 41 1 u§t, lOj ustawy z dnia 27 kwietnia 200l r. Prau,o
ochlony środorviska 1Dz. U. z 2021 l. poz, 1973. z póżn. zn-L.). gospodarstrvo domo$,ę t\\,ol,zy osoba składaj ąca
wniosek o pzyznanie dodatku oslono\\.ego. sa]]]otnie zamicszkująca i gospodarująca (go§podar§trvo domowe
jednoosoborve). albo osoba składająca r,vniosck o przyznante dodatku osłonowęgo oraz osoby z nią
spokerł,nione Lub niespokrewnione pozostające w t'aktycznym zł,iązku. wspólnie z nią zanlieszkujące
i gospodarujące (gospodar§trvo domorve wieloo§obowe).

W sklad gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą5):
5lW przypaclku gdy oś§,iadcżenic dotyczy większej liczily członkórv gospodarstwa domowcgo niż 6 osób. należy doddć
fbrmularz obejmqjący dane kolejnych członkó\!,gospodarshva domowego wnioskoda$.cy.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWECO
01, lmię (irniona)

02. Nazwisko

2.

[_l jednoosobow. ! wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy:. . . ,. ..)
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0], Numel PESEL

0,1, Scric i numcr dokuInenlJ slrvier.lzajqcego tożsamośc"

:; .."i.r, ,, r.*,. ,, u,r*,ai". *a, ","O" "'" o".",,'" ",,,,"r" 'i 'LL

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMO\,VEGO
0l . lmię (imiona)

02. Nazrvisko

03. Numęr PESEL

04, Scria i numer dokrLmenfu st$,ierdżającego tożsamość6)

l') \alcż1, rv_vpchrić rv przvpadku. gdy osoba nie posiada numeru PEsEL,

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

05. NaZWi§ko

06 Numer PESEI-

04, Seria inumcr dokumeDtu stwięrdzającego tożsanrośćn)

Ó) Nuleży rvypehić w prż}pndku, gdy osoba nic posiada numeru PESEL,

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
07. Imię (imiona)

08, Nazrvisko

On, nr,"., naiai

04, Seria i numęr dokrt]nentu st\\,ieldzającego tożsamość{')

6)\aIeży rofpełnić ,,, prz],padlT. gdy ośoba nie posiada numeru PESEL,

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
l0. Inrię (imiona)

ll Nazwisko
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] 2, Numer PESEL

04. Seria i nunrcr dokumęntu §twierdza.jącego tożsanrość6)

r') Należy rł14lełnić w pż}padk . gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
0l. Imię (imiona)

02. Nazwisko

or. .,"..,: .i.r i.

D!!!!!!!

04. Seria i numcr rlokumęntu stwięrdza.jącego toźsamość6)

l') Należy \\,}pelnić \ł prz}Ttrclku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

3. lnformacja do tyeząca źródeł ogrze}yania na paliwo stalei)

Głównym źródłcm ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących

źródęl:

kocioł na paliwo stałe,

kominek,

koza,

ogrzeWacZ powietrza,

truon kuchenny,

piccokuchrria,

L-uchnia węgIowa,

piec kaflowy na paliwo stałe

zasilane węg|em lub paliwami węglopochodnymi, rvpisane do centra|nej ewidencji emisyjności

budynków, o któĘ nowa w aft. 27a ust. 1 rtstawy z dnta ż7 listopada 2008 r. o wspieraniu

termomodemizacji i remontów olaz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 202l r.,, .Ń,poz. ))+, Z pożn. zm.t

7) Dotyczy rłryłącznie tych wnioskodłwców. których gospodarstlvo domowe wykorzystuje urządżenia gżewczc okcślone
Wyżej, jako g}ó§ne źródlo ogrze\łania oraz pod warunkiem. że to źródło oglz§Ńania zosta}o §,pisane do centrillnej eNidenc]i

emisyjności brrdynkó\,i.,

3)Zgodnie z przepisan,i ustalvy z dnia 2l listopada 2008 r- o wspieraniu tcrmonrodernizacji i lemonlórł,oraż o ccntralnej

ervidencji emisyjności budynków każdy rvłaściciel lub zarządca bu<lynku ma obowiązck złożenia do centralnej ewidencji

emisyjności bud}.nków (CEEB) dekiaracji o uź},wanym żródle ciepła rv budynkach,
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4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego
w roku .,............,o)oplacane byly dol0):

! Zakła,lu Ubc.picczcń Społccznych

! Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

l]) Doclrodem gospodłr§tu,a domowego po odliczcniu kwot alimcntów świadczonych na żecz innyclr osób są: prz},chody
podlegające opodatkowaniu nł zasadach określonych w art, 27, art. 30b, art, 30c, art- 30e i art. 30f usta\ły z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób ilżycznych |Dz. U. z ż021 r. poż. 1128, z póżn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskanja
prżychodu. należny podatek dochodowy od osób fizycżnych, skladki na ubezpieczenia społecme niezaliczone do kosztów
uzyskania przychodu ofaz składki na ubezpieczenie Zdrowotne. dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkienl
dochodowym od osób fizycznych (organ ustala je na podstarvie oś}Yiadczenia wnioskoda\Ycy zawarłego $ części III
wniosku), dochody z gospodars§va rolnego (organ ustala ie na pod§tawie wielkości gospodarstwa rolnego podanej prz€z
Nnioskodawcę $ części Iv wnio§ku), dochody z dzialalności opodatkowanej na podstawie pźepisólY o Zlyczahowanyn
podatku dochodowl,nr.

'])Pod.tul"ą ustalenia przeciętnego nriesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody
osiągnięte:

a) w 2020 r, , w prz}Tadku wnioslru złożonego w okresie od dnia l siycznia 2022 r. do dnia 3l lipca 2022 r,,

b)W 202I r, - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia l sierpnia 2022 r, do dnia 3i października 2022 f,

5.2 W roku kalendarzowym, o którym mowa §, pkt 4. wnioskodawca lub człoŃowie jego gospoda§twa
donrowego wskazani w pkt 2 wniosk-u:

- osiągnęli dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fiZycznych na

zasadach określonych w art. 2'7, arr. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dńa 26 lipca l99l r.

o podatku dochodowlłn od osób fizycznych
(w prżypadku zaznaczeiia ,,TAK" należy dodatkowo w}pełnic oświadczenie o dochodzie wnioskodawcy lub

czlonka,'cu łonków.jego gospodarstwa domowego zawąne w cżęści III wniosklD

5,l Lączrla L\\ola alimcnlów ,tviadczonych na rzccz inn;ch osób w:f-f-- .,_,_,
l | |Wlnl

Tak

Nie
ll

! brak"'

9)Należy *pisać r,ok kalendalzorvy, w którym osiągniętc dochody stanowić będę podsta§ę ustalcnia pTzeciętnego

rniesięcznego dochodu gospodatśWa domowego rvnioskodawcy, Zgodnie l nń. 2 usl, 14 ustawy ż dnia 17 grudnia 202l r,

o <lodatku osłonowyrrr rv zlviązku z art,:1l l u§t. lok ustawy ż dnin 27 kwietnia 200l r- Prawo ochrony środo\\,iska

i\ysokość przeciętnego miesięcznego dochodujest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:
a) w 2020 r, W pźypadku wniosku Złożonego w okresie od dnia l Stycznia 2022 r, do dnia ] l lipca 2022 r..

b) W 202l r_ - w przypadku wniosku Złożone8o w okresic od dnia l sieĘnia 2022 r, do dnia.] l paździemika 2022 r,

l')) Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź,

| ) Należy zaznaczyć poJc .,brak". u przypadku gdy ani za wnioskodarł,ca. ani za żadnego z członkó\,,iego gospoda.sl§a
domorvego nie były odprorvadzane składti na ubeupiecuenie 7drowotnc.

5. Dane do§czące dochodówlr) członków gospodarstw,a domowego

Rok kalendarzorły]r) K§,ota alimentó[,

! innego podmionl (Naz\ła iadles podmiofu) ..,..,,,.,,......
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- osiągnęli dochody z gospodalstwa rolnego
(w przypadku Zazlaczenia ,.TAK" należy wypełnić oświadczenie o Wjelkości gospodarstwa rolnego \łmioskodawcy lub

czlonka,cz]onkóu,jego gospodarctwa domowego za\łarte \ł,cżęści Iv \łniosk!'

Tak

Nie

CZESC ll

oŚwlADCZENl,Ą

Oświadczam_ żc:

- osoby wymienione w części l v,pkt 2 wnioskrr są członkami mojego gospodarstwa domowcgo.

wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prarvdą.

Do wniosku dołączam następujące dokumcnty:

l )..,.,,,.,,,.,,,.,,..
2).,...... ....

3),. ,,,.,,..'''

oświutlczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzi ności karnej za złożenie falszywego

oświadczenia.

(nieiscowość) (data: dd ,1 mm 1n,r[) (poclpis rvnioskodarvcy)
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CZĘŚC III

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁONKA

GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ
DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

PODATK|EM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
NA ZASADACH OKREŚLONYCH

w ART, 27, ART. 30B, ART.30C, ART. 30E l ART. 30F
USTAWY Z DNIA 26 LIPCA l99l R.

O PODATKU DOCHODOWYN{ OD OSÓB FIZYCZNYCH

DANE CZŁONI(Ą GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY
OŚWIADCZENIE*

*Należy wypełnić odrębnę oświadczenie dla każdego z czlonków gospodarstwa don]owcgo. który uzyskuje takie
dochody,

lmię (imiona)

Nazwisko

n,, .. Olra

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamośćl])

Ia)Należy wypełnić w przypatlku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL,

zł.

z.l.

zt,

zł,

Ośu,iadczam, że ja / wyżej rłymieniony czlonek nrojego gospodarst\ł,a clonowego ", [ffT [ l
roku]i)
uzyskał dochód w wysokości: zł

z t}tułu|6):

4.

).

5. zl.
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]') Należy ovpisać rok kalendarzolvy, w któfym osiągnięt§ dochody §tanoWić będę podstawę ustalenia pżeciętnego niesięcznego
doclrodu gospodarstwa domowego wnioskoda\\cy. tj,:

a) 2020 r, - w przypadkll wniosku złożonego w okresic od dnił l slycznia 2022 r. do dnia 3l lipca 2022 r,,

b) 202l r, - w prżypadku wniosku złożonego rv okresie od dnia l sieĘnia 2022 r. do dnia 3I października 2022 r,

L6' W oświadczeniu należy lvpisać następtiące rodzaje d(rchodów. które zgodnic ż art, 2 ust, l4 ustawy z dnia l? E-udnia 202I r,

o dodatku osłonorvyfi w związku z fln, 41] ust, loi ustawy z dni 27 kwietnia 200] l, - Prawo ochrony środowiska i art, 3 pkt 1

lit. c ustawy z dnia 28 Listopada 2003 r. o świadczerriach rodzinnyclr (Dz. U- z 2020 r. poz, ]] l, ż póź11, 
^n.) 

nic pod]cgajq

opodalko\,,aniu podatkicm dochodolvym od osób fizycznych:
- renty określone w pr7episach o zaopatźcniu inrvalidów ł.ojennych i wojskorvych oraz ich rodzin.

_ renty *1płacone osobom represjonowłnym i czlonkom ich rodzin. prżyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopalrzeniu

inwalldólv tvojennych i lvojskowych oraz ich rodzin.

- świa<lczenie pieniężne, dodatek konpensacyjny oraz rycżah energetyczny określone w przepisach o śrviadczeniu pienięznynl
i uprawnicniach przyshrgujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej prz}łnusowo zatrudnianym rv kopalniach węgla.

kamicniołomach. zakładach rud ulanrL i batalionach budowla ych.

- dodatek konrbatancki. ryczalt enelgetycZny i dodatek kompensacyjny okrcślone w przepisach o kombatantach oraz nieklórych
osobach będącyclr otiarami tepresji wojennych i okrcsu powojennego.

- śrviadczenie pieniężne okeślone w przepisach o świadczeniu pieniężnyrrr pżysługującym o§obom deportowanym do pracy

przytlrusowr"j oraz osadzonylrr w obozaclr pracy przez III Rzeszę Niemiccką lLrb Związek Soc'alistycznych Republik
Radzieckich_

- ryczałt energetyczny, emeĘ\Ąlry i renty ollzyńywane przcż o§oby, którc ulracily wzrok w rvyniku dzialań wojennych $ latach

l9]9-] 945 lub eksplozii pozostałych po tei \\.ojnie niewyPałów i niewybuchów.

- renty in$,alidzkie z rytułu inwalidztwa Wojennęgo. kwoty Zaopatrzenia otrżymywanc przcz ofiary wojny oraz członl<ór,l,ich

rodzin, renty wypłdkowe osób. których inrł,alidztwo powslalo W zwiążhl z przymuso[Ym pobytcm na robotaclr w III Rżeszy
NleInteckle; § |dLdcII I9J(ł-l045. nl14m)\ĄJlre ż żagranicy.

- żasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o syste ie ubeżpielzśń
społecznych.

- środki beżzwrotnej pomocy zagraniczncj otźylnylv!,ane od rządórv państw obcych. organiżłcji międzynarodowych lub
międzynarodolych inst}tucji flnanso[ych. pochodzące zc środków bezzwrotne.j pomocy przyznanych nd podstcu'ie
jednostronnej deklalacji lub unrórv zarvanyclr Z tynri pańsnr.ami. olganizacjanli lllb inst}tucjami przez Radę MinistróN.
łłaści,tlego ministra lub agencje rlądo\Ą,e, w 1ym róWnież w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane Za

pośrednictwem podmiolu upotvaźnionego do rozdzielan]Ą środkó\\, beżZwroinej pomocy ża8ranicznci na rzecz podmiotów.

którym służyć ma ta pomoc.

- naleźności ze stosunku pracy lub z t}tułu stypendiunr osób fizycznyclr fiających miejsce zamieszkania na tef},1orium

Rzeczypospolitęj Polskiej. pźebywa.jących czasowo za sTanicą - w wysokości odpowiadającej rórłnorvartości diel Z tylułu
podrół sfuźbowej poza granicani kaju u§talonych dla pracownikóW zatrudnionych w państwowych iub sanrorządowych
jednostkach stiry budżetolvej na podstawie ustawy z dnia 26 cżel-Wca 1974 r, Kodeks pracy |Dz. U. ż,2020 (. po7-. |320,
z póh. zm.\,

- naleźności pieniężne rvlpłacone policjantom. żołnierzom, celnikom i pracownikom jcdnostek wojsko\\ych i jednosrek

policyjnych użytych poza granicami pańsnva w celu udziatu w konflikcie zbĄnym lub wzmocnienia sił pańsiwa albo państw

sojuszniczych, rnisji pokojowej, akcj i zapobieźerria akton terroryznu lub ich skutkom. a takźe nalgźnościpienigżne wypłaconc
żołnierżom. policjantom. cclnikotn i praco\\,nikom pełniącym filnkc,le obsenvatorów rł. rnisjach pokojowych organizar-ji

międzynarodowych i sił wielonarodowych.

- należności pieniężne Ze stosunku służbowcgo otrzymywane W czasie Służby kandyclackiej przez funkcjonariuszy Policji,
Państwowej Straży Pożamei. Stlaży Granicznej. Bium ochrony RządlL i Słliżby Więzienncj, obliczonc za okres, w którym

osoby te uzyskały dochód.

- dochody cżłonków rolnicZ/ch spółdżielni produkcyjnych z ryluh członkos§va w rolrriczej spó}dzie|ni produkcyjnej, pomniejjzone

o składki na ubezpieczenia społeczne,

- alimcnty na rzecz dzi§ci,

- sĘpendia doktoranckie prrymanc na podstawis art. 209 ttst. l i 7 usta[y ż dnia 20 lipca 2018 r, - Prawo o szkolnic§\ie
wyżsżym inauce(Dż. U.z2021 r. poz. 178. z póżn. zm.), a także - Zgodnie z al1. 3]6 pkt l ustawy z dDia J lipca 20J 8 l,
Przepisy wprowadzające ustrwę Pnwo o szkolnict\ie \łyźszym i nauce (Dz. U, poz. 1669, z późn. zm,) - dotychczasowe

srypendia doktoranckic okrcś]one rv ar!,200 usta\łry z dnia 27 lipca 2005 r, Prawo o szkolnictrvie wyżsl,yrn |Dz. U.z2011 (.

poz.2183, z póż].'. 
^l1.), 

st}pendia sportowe pż],znane na podstawie ustaĘ\, z dnia 25 czenvca 20i 0 r. o sporcie (DZ. U. z 2020 r,
poz, l l33. z p<iżr, znr.) oraż inne stypeDdia o charukteźe socjalnyrn przymanc uczniom ]ub studcntom,



Dzicnnik ustary

- kwoty diet nieopodatkoil,ane podatkiem dochodorvym od osób fizycmych. otrzymy,V!,ane plzez osoby wykonujące czynności
związanc z pelnieniem obowiązkótv społecznych i oby$atelskich.

- należności pieniężne otrżymylvanc z t},t łu wynajnrll pokoi gościnnych \ł bud}nkach nrieszkalnych położonych na terenach

1viojskich w gospodars§vie l olnym osobom przeblrr.ającym na wypoczynLrr oraz uzyskane z t}'tułu \łyż}'wienia tych osób_

- dodatki za tajne nauc7anie okleślone w ustawie z dnia 26 stycznia l 9E2 r, Kana N^uczyciela (Dż. u,z202.1 r.poz. 1762).

- dochody uzyskane z dzialalności gospodarcżej prowadzonej na podstawie zezwolenia na lerenie specjalnej sirefy €kono iczncj

okeślonej tv przepis.rch o specjahych strelaclr ekonolrricznych.

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe okreśIone w przępisach o komcrcjaliżacji, reslrukturyzacji iprywatrzar-ji

Pzedsiębiorsiwa pańslworrcgo ..Polskie Koleje Państwowe".

- ckwiwalenty z tltuhl pmwa do bezpłatne8o węgla określone w prżepisach o restrukturyżacji gómichva węgla kamiennego

!v latach 2003 2006.

- świadczenia okreś]one W przepisach o wykonyrvaniu mandatu posłn i scnatora,

- dochody uzyskane z gospodars(wa lolncgo,

- dochody uzyskiwane ża grunicą Rzecz}?ospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o Zapłacone ża gfanicą Rżeczypospolite.j

Polskiej: podatek dochodowy omz składki na obowiąZkowc ubezpieczenię społ-.czne i obowiążkowe ubezpieczenie zdrowotnc.

- rcnty określo e w przepisach o rvspieraniu lo7wojll obsżarólv wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwar3ncji

Ertlrrpejskiego Fundusżu c)rientacji i cwarancji Rolnej olaz w przepisach o wspieraniu roż.woju obszarów \ł'icjskicb z udziałem

środkórv Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich.

- zaljczkę aljmentacyjną określoną w pizepisach o postępowaniu wobec dhlżników aIimentacyjnvch oraz zaliczce alimentacyjnęj.

- śu,iadczenia pienięźne $Ęłacane w prZypadku bezskutecZności egzekucji alimentów,

- pon]oc matcria]ną o chaIakterze socjalnym określoną w alt, 90c ust. 2 usta\vy z dnia 7 września l99l r, o systemie oświaty
(Dz.U. z 2C,2I r, poz. l9l5) o.az ślviadczenia. o klórych nowa w aft. 86 ust, l pkt 1-3 i5 olaz alt. 212 ustawy z dnia 20 |ipca

20]E r. - Prawo o szkolnicNvi€ \ryższym inalLce, a także Zgodnie ż arl,336pkt2ustawyousta\\yzdnia3lipca20l8..
P!żepisy wprowadZaiqce usteNę Prawo o szkoLnic§vie Wyźsz}łn i nauce - dotychczasową pomoc fiateńalną określoną w art. 173

ust, i pkt ].2 i8. al1, ]7]a.ań, l99 ust. l pkt i.2 i 4iań. l99a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prarvo oszkolnjetuie
wyższym,

- świadczenie pienięźne określone w ustawie ż dnia 20 marca 20l5 f, o działaczach opozycji antykomunistycznej oruz osobach
represjonowanych z po*,odów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. l255 ).

- ś\!,iadczenie rodzicielskie.

- zasiłek nacierżyński. o klórynl mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rohików.

- st}pcndia dla lrczrobotnych finansowane ze śrcdków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy. nicżależnie od podmiofu, który jc
\\rypłaca.

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej zo zlożenie J'glszJ,wego
oświadczelio.

(micjscou.ość) (data: dd / lnm / r..I) (podpis wnioskodawcy)

I0 Poz,2



Dzicnnik Ustar.v

CZĘŚC lV

OŚWlADCZENlE WNIOSKODAWCY
O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB

CZŁONI(Ą GOSPODARSTWA DOMOWEGO
WN|OSKODAWCY, WYRĄZONEJ W HEKTARACH
PRZELICZENlOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNl

DANE CZŁONI(Ą GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY
oŚwlADCZENrE*

*Należy rłrypełnić odrębne oświadczenie dia każdego członka gospodarstwa donowego lvnioskodarł,cy

posiadającego gospodaIstwo Io]nc,

|::]:]]". 
"""]

Na7wisko

Ntrrter PESEL

_ll Poz, ]

Sęria i numel dokunrentu stwięrdzającego tożsamość|7)

17lNależy rvypełnić w prż},padku. gdy osoba nie posiada n meru PESEL,

oświadczam. że w roku

powięrzchnia gospodarst\Ą,a rolnego a]bo gospodarst\ł,a rolnego wyżę.j wymienionego człoŃa gospodarstrva

dotnorvcgo lv ha przeJiczeniorr yclr ogóLncj porvicl,zchni lvynclsiła:

|3) NaLeży wpisać rok kalendarzorry, z klórego .jest usta]any przecięlny miesięczny dochód gospodarstrva domowcgo
§,nioskodawcy.lj-:
a) 2020 I- - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia t srycznia 2022 r, do dnia 31 lipca 2022 r..

b) 202] r. - §,pfzypadku wniosku zlożonego w okresie od dnja l sierpnia 2022 r, do dnia 3 l paździemika 2022 r,

Oświadczam, że jesten, §cigdoma/§liadotny odpowiedzielllości karnej za zlożenie _fatszywego
ośnigdczenia.

(Miejscowość) (data: dd / nmr / rnr) (Podpis rvnioskodawcy)


