
 
Załącznik do Formularza rekrutacyjnego  

do projektu pn.: „Lepsza praca lepsza płaca”  

 
 

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU W GOSPODARSTWIE 
DOMOWYM 

 
 

 
Ja niżej podpisany(a) …………............................................................... 

zamieszkały(a)  
                                         (imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki)  
 
 
.......................................................................................................  

           (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania) 
 
niniejszym oświadczam, iż: 

 

1. Dochód netto za miesiąc poprzedzający dzień złożenia oświadczenia  

we wspólnym gospodarstwie domowym wyniósł …………………………………… zł 

(zgodnie z załączonymi dokumentami). 

2.  Razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkuje 

……………………….. (ilość osób). 

3. Dochód netto, podzielony przez liczbę osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym, obliczony za miesiąc poprzedzający dzień 

przystąpienia do projektu, wynosił ............................................zł.  

4. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym 

podpisem: 

/ Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 
oświadczeń./ 

 

 
 

 

        (Data)                 (Czytelny podpis) 

 
 

 

…………………………..............                                 ………………..…………………………………. 



 
 

Objaśnienia: 

 

1. Dochód netto- to miesięczny dochód rodziny pomniejszony  

o obciążenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki 

na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

oraz ubezpieczenia społeczne w odrębnych przepisach oraz kwotę 

alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do przeciętnego miesięcznego dochodu nie wlicza się koszty związane  

z transferem socjalnym (świadczenia dotyczące rodziny, dodatki 

mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane  

z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób  

z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia 

społecznego) obliczony za miesiąc poprzedzający dzień złożenia 

przystąpienia do projektu.  

2. Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczną, społeczną), 

spełniającą łącznie poniższe warunki:  

a) posiadającą wspólne zobowiązania;  

b) dzielącą wydatki domowe lub codzienne potrzeby;  

c) wspólnie zamieszkującą.  

Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie,  

jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca  

pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom, np. mająca 

przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. 

Gospodarstwem domowym nie jest gospodarstwo zbiorowe  

lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnego),  

takie jak szpital, dom opieki dla osób starszych, więzienie, koszary 

wojskowe, instytucja religijna, szkoła z internatem, pensjonat, hotel 

robotniczy, itp. 



 
3. Kandydat/ Kandydatka, który prowadzi własne gospodarstwo 

domowe i posiada własne stałe dochody, składa niniejsze oświadczenie 

wyliczone na podstawie własnych dochodów. Za własne gospodarstwo 

domowe uważa się gospodarstwo, gdzie Kandydat/ Kandydatka mieszka 

samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi 

wszelkie opłaty z tego tytułu.  

 

 

 

 


