
Zat¥znik do rozporzqdzenia Ministra Klimatu 
i Srodowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. (poz. 2) 

WNIOSEK 0 WYPLATF; DODATKU OSLONOWEGO 

Skr6cona instrukcja wypelniania: 

1. Na)eZy wypelniac WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru naleZy zaznaczac ~ lub ~. 

ORGAN, DO KTOREGO JEST SKLADANY WNIOSEK 0 WYPLATI!; DODA TKU OSLONOWEGO 1) 

I) Dodatek oslonowy wyplaca w6jt, burmistrz lub prezydent miasta wlasciwy ze wzglydu na miejsce zamieszkarua osoby 
flzycznej skladaj,!cej wniosek 0 przyznanie dodatku oslonowego. 

CZF;SC I 

DANE DOTYCZ"CE WNIOSKODA WCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

1. Dane osoby fizycznej skla~aj~cej wniosek, zwanej dalej "wnioskodawq". 
DANE WNIOSKODA WCY 

01. Imil:( (imiona) 

02. Nazwisko 

03. Obywateistwo 

04. Numer PESEL 

I I I I I 
05. Seria i numer dokumentu stwierdzaj~cego to:zsamose) 

2) Nalezy wypelni6 w przypadku, gdy osoba rue posiada numeru PESEL. 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

01. Gmina / dzielnica 

Kod pocztowy 

[IJ- I I I I 
02. Miejscowos6 

03 . Ulica 

04.Nrdomu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu3
) 07. Adres poczty elektronicznej 3) 

3) Dane nieobowi,!zkowe. W przypadku podania adresu e-mail, zostanie na niego przeslana informacja 0 przyznaniu 
dodatku oslonowego. 



NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTORY ZOSTANlE PRZEKAZANA KWOTA 
DODA TKU OSfJONOWEG04

) 

01. Numer rachunku: 

I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
02. Imi't i nazwisko wlasdciela rachunku 

4) NaJczy wypelnic w przypadku chyci otJ7:ymania dodatku oslonowego w formie przelewu na rachunek bankowy. 

2. Dane czlonkow gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe 
wnioskodawcy jest: 

o jednoosobowe D wieloosobowe (liczba os6b, z uwzglydnieniem wnioskodawcy: ....... ) 

Dcfinicja gospodarstwa domowcgo: zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dllia 17 grudnia 2021 r. 0 dodatku 
oslonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) w zwi!}Zku z art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z p6m. zm.), gospodarstwo domowe tworzy osoba skladajlfca 
wniosek 0 przyznanie dodatku oslonowego, samotnie zamieszkujl:!ca i gospodarujl:!ca (gospodarstwo domowe 
jednoosobowe), alba osoba skiadajllca wniosek 0 przyznanie dodatku oslonowego oraz osoby z ni~ 

spokrewnione lub niespokrewnione pozostaj~ce w faktycznym zwiqzku, wsp6lnie z niq zarnieszkujqce 
i gospodaruj'lce (gospodarstwo domowe wicloosobowe). 

W sklad gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodz~5): 
5) W przypadku gdy oswiadczcnie dotyczy wi~kszej liczby czlonk6w gospodarstwa dornowego niz 6 os6b, nalei:y dodac 

forrnularz obejmuj!!cy dane kolejnych czlonk6w gospodarstwa dornowego wnioskodawcy. 

DANE OSOBY WCHODZl\CEJ W SKLAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
01. Imi't (imiona) 

02. Nazwisko 

03. Numer PESEL 

[ I I I I I [ I I I I I 
04. Seria i numer dokumentu stwierdzajllcego tozsamosc6

) 

6) Nalezy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

DANE OSODY WCHODZt\CEJ W SKLAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
01. lmi~ (imiona) 

02. Nazwisko 

03. Numer PESEL 
l'-,--,..----r----'1~,..------, 

04. Scria i numer dokumcntu stwierdzajqcego tozsamosc6
'
1 

6) Nalezy wypetnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

DA;\I"E OSODY WCHODZt\CEJ W SKLAD GOSPODARSTW A DOMOWEGO 
04. Imi<r (imiona) 

05. Nazwisko 
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06. Numer PESEL 

04. Seria i numer dokumentu stwicrdzaj'lccgo tozsamosc6
) 

6) NalcZy wypelnit w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

DANE OSOBY WCHODZf\CEJ W SKLAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
07. lmi~ (imiona) 

08. Nazwisko 

09. Numcr PESEL 

04. Seria i numer dokumcntu stwicrdzaj1!cego tozsamosc6l 

6) Nalciy v>'Ypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

DANE OSOBY WCHODZf\CEJ W SKLAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
10. lmit( (imiona) 

11. Nazwisko 

12. Numer PESEL 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzaj'lcego tozsamosc6
) 

6) Naleiy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

DANE OSOBY WCHODZf\CEJ W SKI~AD GOSPODARSTW A DOMOWEGO 
01. Imit( (imiona) 

02. Nazwisko 

03. Numcr PESEL 

04. Selia i numer dokumentu stwierdzaj1!cego tozsamosc6
) 

6) NaleZy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

3. Informacja dotycz~ca ir6del ogrzewania na paliwo stale7
) 

Gl6wnym zr6dlem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z nast<rpuj,!cych 
zr6dcl: 

D koeiol na paliwo stale, D trzon kuchenny, 

D kominek, 0 piecokuchnia, 

D koza, D kuchnia w~glowa, 

D ogrzcwacz powietrza, n pice kaflowy na paliwo stale LJ 

- zasilane w~g)em lub paliwami wC;glopochodnymi, wpisanc do ccntralnej ewidcncji emisyjnosci 
budynk6w, 0 kt6rej mowa w art. 27a ust. I ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 wspieraniu 
tcnnomodcmizacji i remont6w oraz 0 ccntralncj ewidencji emisyjnosci budynkow (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 554, z pMn. zm.)8). 
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i) Dotyczy wylqcznie tych wnioskodawc6w. ktorych gospodarstwo domowe wykorzystuje urz/ldzenia grzewcze okrdlonc 

WYLej, jako gtowne Zrodlo ogrzewania oraz pod warunkicm, i:e to zrodlo ogrzewania zostalo wpisanc do centralnej cwidencji 
ernisyinosci budynk6w. 

8) Zgodnie Z piLcpisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 wspieraniu termornodemizacji I remontow oraz 0 centralnej 

ewidencji ernisyjnosci budynkow kazdy wlasciciel luh zarL/ldca budynku rna obowi,!zek zlozenia do centralnej cwidencji 
emisyjnosci budynk6w (CEEB) deklaracji 0 uzywanym zrodlc cicpla w budynkach. 

4. Skladki na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i czlonk6w jego gospodarstwa domowego 

w roku ...........•... 9) oplacane byly dOlO): 

o Zakladu Ubezpieczen Spolecznych 

o Kasy Rolniczcgo Ubezpieczenia Spolecznego 

D brak1l1 

-, 

D inn ego podmiotu (Nazwa i adres podmiotu) ....................................... ....... . ...................... ....... .. 

9) Nalery wpisae rok kalendarzowy, w ktorym osi:j.gni"te dochody stanowie b~dC( podstawC( ustalenia przeci~tnego 
miesiC(cznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Zgodnie z art. 2 Ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o dodatku oslonowym w zwillzku z art. 411 Ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska 
wysokose przeciC(tnego miesiC(cznego dochodu jest ustalana na podstawie dochod6w osi/lgniC(tych: 
a) w 2020 r. - w przypadku wniosku zloionego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 Jipca 2022 r., 
b) w 2021 r. - w przypadku wniosku zlozonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 paidziernika 2022 r. 

10) Mozna zaznaczyc wiC(cej nizjedn/l odpowiedz. 

II) Nalezy zaznaczye pole "brak", w przypadku gdy ani za wnioskodawcC(, ani za zadnego z czlonkow jego gospodarstwa 

domowego nie byly odprowadzane skladki na ubezpieczenie zdrowotne. 

5. Dane dotycz~ce dochod6w 12
) czlonkow gospodarstwa domowego 

Rok kalendarzowyl3) Kwota alimentow 

5.1 L'lczna kwota aliment6w swiadczonych na rzecz innych os6b w: ITITl wyniosla:~ I I I I I I 
12) Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentow swiadczonych na rzecz innych osob SIl: przychody 

podlegaj/lce opodatkowaniu na zasadach okreslonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30fu stawy z dnia 26 Jipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z poin. zm.) pomniejszone 0 koszty uzyskania 
przychodu, naleiny podatek dochodowy od osob fizycznych, skladki na ubezpieczenia spoleczne niezaliczone do kosztow 
uzyskania przychodu oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne, dochody niepodlcgaj/lce opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osob fizycznych (organ ustala je na podstawie oswiadczenia wnioskodawcy zawartego w cz~sci III 
wniosku), dochody z gospodarstwa rolncgo (organ ustala je na podstawie wielkosci gospodarstwa rolnego podanej przez 
wnioskodawct( w cz~sci IV wniosku), dochody z dzialalnosci opodatkowancj na podstawie przcpisow 0 zryczaltowanym 
podatku dochodowym. 

13) Podstawl} ustalcnia przecilttnego miesit;cznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy S/l dochody 
osil}gniC(te: 

a) w 2020 r. - w przypadku wniosku zlozonego w okresic od dnia I stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., 
b) w 2021 r. - w przypadku wniosku zlozonego w okresic od dnia I sierpnia 2022 r. do dnia 31 pazdzicrnika 2022 r. 

5.2 W roku kalendarzowym, 0 kt6rym mowa w pkt 4, wnioskodawca lub czlonkowie jego gospodarstwa 
domowego wskazani w pkt 2 wniosku: 

osi'lgtH;:li dochody niepodlegaj'lce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych na 
zasadach okrcslonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30c i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od os6b fizycznych 
(w przypadku zaznaczcnia .,T AK" nalezy dodatkowo wypelnie oswiadczcnie 0 dochodzie wnioskodawcy lub 

czlonkalczlonkow jcgo gospodarstwa domowego zawarte w cz~sci III wniosku) 

o Tak i' LJ Nie 

osillgn<rli dochody z gospodarstwa rolncgo 
(w przypadku zaznaczcnia "TAK" nalery wypelnie oswiadczenie 0 wielkosci gospodarstwa rolnego wnioskodawcy lub 

cztonkalcz/onkow jego gospodarstwa domowego zawarte w czC(sci IV wniosku) 

o Tak D Nic 
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CZF;SC U 

OSWIADCZENIA 

Oswiadczam, ze: 

- osoby wymienione w czysci I w pkt 2 wniosku Sll czlonkami mojego gospodarstwa domowego. 

- wszystkie podane we wniosku dane s~ zgodne z prawdll. 

Do wniosku dol'!czam nastypuj ,!ce dokumcnty: 

1) .. ...................... ... .................. . ........ .... ...... .... ................. .................. .. ......... .. 

2) ... .. ....... .. ......... ... . ..... .... ....... ... ................... ..... ........ .. ....... . ...... .. ...... ... ......... . 

3) ... . .......... . ........... ... ..... .... ........ .. ....... .. ....................... . ....... .. ..... .. ....... . ......... .. 

Oswiadczam, ze jestem swiadoma/swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie Jalszywego 

oswiadczenia. 

(ruiejscowosc) 

CZF;SCrTI 

(data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy) 

OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
o JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZLONKA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIZ 
DOCHODY PODLEGAJ1\CE OPODA TKOW ANIU 

PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH 
NA ZASADACH OKRESLONYCH 

WART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F 
USTA WY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. 

o PODATKU DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH 

DANE CZLONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTOREGO DOTYCZY 
OSWIADCZENIE* 

*Naie.zy wypelnic odrcrbne oswiadczenie dia kazdcgo z czlonkow gospodarstwa domowego, ktory uzyskujc takie 
dochody. 

lmi<r (imiona) 

Nazwisko 

NumerPESEL 

Seria i flumer dokumentu stwierdzaj'lcego toisamosc 14) 

14) Nalezy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

Oswiadczam, zc ja / wyzej wymieniony czlonck mojego gospodarstwa domowego w I I I I I I 
rokul5) 

uzyskat doch6d w wysokosci: zl I I I I I ! I, I 
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(rodzaj dochodu) I I! I I zl, 1. 

(rodLaJ dochodu) 
I I I I I I I, zl, ') ... 

(rodzaj dochodu) 
I I [ I [ r [ 

zl. 3. 

(rodzaj doch'ldu) 
I I I I I I zl, 4. 

(rodzaj dochodu) 
I I I [ I [, zl, 5. 

15) Nalezy wpisac Tok kalendarzowy, w kt6rym osi,!gni~tc dochody stanowic b~dcr podstawcr ustalenia przecj~(nego miesi~cznego 
dochodu gospodarstwa domowego Vvuioskodawcy, tj.: 

a) 2020 r. - w przypadku wniosku z}ozonego w okresie od dnia I stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., 
b) 2021 r. - w przypadku wniosku zlozonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 paidziernika 2022 r. 

16) W oswiadczeniu nalery " ... pisae nastcrpuj,!cc rodzaje dochod6w, ktore zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o dodatku os}onowym w zwi,!zku z art. 411 ust. 10i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawn ochrony srodowiska i art. 3 pkt I 
lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych (Oz. U. z 2020 r. poz. Ill, z pozn. zm.) nie podlcgaj,! 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych: 

renly okreslone w przcpisach 0 /.aopatrzcniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

rcnty wyplaconc osobom repre~on()wanyrn i czlonJom ich rodzin, przyznane na zasadach okreslonych wprzepisach 0 7.aopatrzeniu 
inwalid6w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

swiadczenie pienil(Zne, dodatek kompcnsacyjny oral'. ryczalt energetyczny okreslone w przcpisach 0 swiadczeniu picnicri:nym 
i uprawnieniach przysruguj'lcych zolnierzom zaSlt;pCzej slui:by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wl(gla, 
kamieniolomach, zaldadach rud uranu i batalionach budowlanych, 

- dodatek kombatancki, ryczah energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach 0 kombatantach oraz niektorych 
osobach bl(d'lcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

swiadczenie pienil(i:ne okreslone w przepisach 0 swiadczeniu pienit;inym przyslugujl:)cym osobom deportowanym do pracy 
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszl( Niemieck'l lub Zwil:)zek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. 

ryczalt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, kt6re utracily wzrok w wyniku dzialan wojennych w latach 
1939-1945 lub eksplozji pozostalych po tej wojnie niewypal6w i niewybuch6w, 

renty inwalidzkie z tytulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz czlonkow ich 
rodzin, renty wypadkowe os6b, ktorych inwalidztwo powstalo w zwiqzku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy 
Niemieckiej w)atach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

zasitki chorobowe okreslone w przcplsach () ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w oraz w przepisach 0 systemie ubczpieczen 
spolecznych, 

srodki bezzwrotnej pomocy zagraniczncj otrzymywane ad rzqdow panstw obcych, organizacji mil(dzynarodowych lub 
mil(dzynarodowych instytucji finansowych, pochodz'lce zc srodk6w bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 
jednostronnej dekJaracji lub um6w zawartych z tymi panstwami, organizacjami lub instytucjami przez Radl( Ministr6w, 
wlasciwego ministra lub agencje rzqdowe, w tym r6wniez w przypadkacb gdy przekazame tych srodk6w jest dokonywane za 
posrednictwem podmiotu upowai:nioncgo do rozdzielania srodk6w bezzwrotncj pomocy zagranicznej na rzecz podmiot6w, 
kt6rym stui:yc ma ta pomoc, 
nalei:nosci ze stosunku pracy lub z tyturu stypendium 086b fizycznych maj'lcych miejsce zamieszkania na tel)1orium 
Rzcczypospolitej Polskiej, przcbywaj'lcych czasowo za graniq - w wysokosci odpowiadaj,!cej r6wnowartosci diet z tytulu 
podr6ry slui:bowej poza granicami kraju ustalonych dla pracownik6w zatrudnionych w panstwowych lub samorz'ldowycb 
jednostkach sfery budzetowej na podstawie usta\\-')' z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U. z 2020 r. poz. 1320, 
z poin. zm.). 

naleinosci pienil(Zne wyplacone policjantom, zolnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jcdnostck 
policyjnych ui'ytych poza granicami panstwa w celu udzialu w konflikcic zbrojnym lub wzmocnicnta sil panstwa albo panstw 
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiei:cnia aktom terroryzmu lub ieh skutkom, a takze naleznosci pienitrine wyplaconc 
zolnierzom, policjantom, cclnikom i praeownikom pelni'lcyrn funkcjc obserwatorow w misjach pokojow')'eh organizaeji 
mil(dzynarodowych i sil widonarodowych, 

nalei:nosci pienit;Zne ze stosunku slui:bowcgo otrzymywane w czasie slui:by kandydaekiej pr.lcz funkcjonariuszy Policji, 
Panstwowej Straty Pozamcj, Strazy Granicznej. Biura Ochrony Rz~du i Slui:by Wicrzicnnej, obliczone za okres. w kt6rym 
()soby te uzyskaly doch6d, 

dochody czlonk6w rolniczych spol<izielni produkC)jnych z tytutu czlonkostwa w rolniczej spOldziclni produkcyjnej, PonuUCjszone 
o sldadki na ubezpieczema spoleczne, 

alimenty na r.lecz dzieci, 

stypendia doktoranckie przyznane na podstawit: art. 209 USt. i 7 ustawy z dnia 20 )ipca 2018 r. - P rawo 0 szkolntctwie 
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wyzszym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478. z pow. zm.). a takze - zgodnie z art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. -
Przepisy wprowadzajl}ce uslaw,< - Prawo 0 szkolnictwic wyzszym i nauce (Dz. U. poz. 1669. z pozn. zm.) - dotychczasowe 
stypcndia doktoranckie okreslone wart. 200 ustawy 7. dnia 271ipce 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (D7. U. Z 2017 r. 
poz. 2183. z pMn. zm.), stypendia sportowe przy7Jlane na podstawie ustaw), z dnia 25 czerwca 20 lOr. 0 sporcic (D7. U. z 2020 r. 
poz. J 133, z pozn. zm.) oraz inne stypendia 0 charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studenlom, 

kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osob fizycznych, otrzymywane przcz osoby wykonujqce czynnosci 
zwiqzane z pemieniem obowiqzkow spolecznych i obywatelskich, 

nalcrnosci pienif<zne otrzymywane z tytulu wynajmu pokoi goscinnych w budynkach mieszkalnych polozonych na terenach 
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajqcym na wypoczynku oraz uzyskane z tytulu wyi:ywienia tych osob, 

dodatki 7..8 tajne nauczallie okreslone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczycicla (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), 

dochody uzyskanc z dziatalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie zczwolenia na tcrcnie spccjalncj strcfy ckonomicznej 
okrcsloncj w przcpisach 0 spccjalnych strcfach ekonomicZ'l),ch, 

ckwiwalcnty picni~Zne za deputaty w,<glowe okreslone w przcpisach 0 komcrcjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsi,<biorstwa panstwowego "Polskie Kolejc Panstwowe", 

ekwiwalenty z tytuJu prawa do bezplatncgo w~gla okreslone w przepisach 0 restrukturyzacji gomictwa w,<gIa kamienncgo 
w latach 2003-2006, 

swiadczenia okreslone w przcpisach 0 wykonywaniu mandatu posta i senatora, 

dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

dochody uzyskiwane za granicq Rzcczypospolitcj Polskiej, pomniejszone odpowiednio 0 zaplaeone za granicl! Rzeczypospolitej 
PoIskiej: podatek dochodowy oraz skladki na obowiqzkowe ubezpieczcnie spolecznc i obowillzkowe ubczpieczenie zdrowotne, 

renty okreslone w przcpisach 0 wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze srodkow pochodz1!cych z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Oricntacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach 0 wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udzialem 
srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzccz Rozwoju Obszarow Wiejskich, 

zaliczk,< alimentacY-in1! okreslonl} w przepisach 0 postwowaniu wobec dJuZnikow alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

swiadczenia pieni~Zne wyplacanc w przypadku bezskutecznosci egzekucji alimentow, 

pomoc materialn1! 0 charakterze socjalnym okreslon1! w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz swiadczenia, 0 ktorych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo 0 szkolnictwie W'jzszym i nauee, a twe - zgodnie z art. 336 pkt 2 ustawy 0 ustawy z dnia 3 Jipca 2018 r. -
Przepisy wprowadzajllce ustawlf - Prawo 0 szkolnictwi: wyzszyrn i nauce - dotychczasow1! pomoc materialnllokreslonq w an. 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 0 szkolnictwie 
wyzszym, 

swiadczenie pieni~ztle okreslone w ustawie z cL1ia 20 marca 2015 r. 0 dzialaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodow polityeznych (Dz. U. z 2021 f. poz. 1255), 

swiadczenie rodzicielskie, 

zasilek macierzyilski, 0 ktorym mowa w przepisach 0 ubezpieczeniu spolecznym rolnikow, 

stypendia dla bezrobotnych finansowane ze srodkow Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezaleinie od podmiotu, ktory je 

wyplaca. 

Oswiadczam, ie jestem swiadomaiswiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloienie falszywego 
oswiadczenia. 

(miejscowosc) (data: dd I mm / mr) (podpis wnioskodawcy) 
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CZF;SC IV 

OSWIADCZENIE WNIOSKODA WCY 
o WIELKOSCI GOSPODARSTW A ROLNEGO .TEGO LUB 

CZLONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
WNIOSKODAWCY, WYRAZONEJ W HEKTARACH 
PRZELICZENIOWYCH OGOLNEJ POWIERZCHNI 

DANE CZLONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTOREGO DOTYCZY OSWTADCZENIE* 

*Nalezy wypelnic odrctbne oswiadczenie dla kazdego czlonka gospodarstwa domowego wnioskodawcy 
posiadajf)cego gospodarstwo rolne. 

1mict (imiona) 

Nazwisko 

Nume.rPESEL 

Seria i numer dokumentu stwierdzajf)cego tozsamose7
) 

17) Nalezy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

Oswiadczam, ze w roku [ [ [ [ 1
18

): 

powierzchnia gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa rolnego 
domowego w ha przeliczeniowych og6Jnej powierzchni wynosila: 

wyzej wymienionego czlonka gospodarstwa 

I, [ 
18) Nalezy wpisac rok kalendarzowy, z ktorego jest ustalany pfzeciymy ruiesiyczny doch6d gospodafstwa domowego 

wnioskodawcy, tj.: 
a) 2020 f. - w przypadku wniosku zlozonego w okresie od doia 1 stycznia 2022 f. do dnia 31 lipca 2022 f. , 
b) 2021 r. - w przypadku wniosku zloi:onego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 f. do dnia 31 pazdziemika 2022 r. 

Oswiadczam, i.e jestem swiadoma/swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloienie ja/szywego 
oswiadczenia. 

(Miejscowosc) (data: dd / mm / rrrr) (Podpis wnioskodawcy) 
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