
WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH 
dla indywidualnych osób niepełnosprawnych 

 
 
Nr sprawy:                                                                                                   Data przyjęcia: 
 
 

 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W GORLICACH 
 
I. Dane osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DANE PERSONALNE 

Imię ................................................................ Nazwisko ............................................................................. 

PESEL:     __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   Nr telefonu: ................................................................... 

Adres zamieszkania: □ pobyt stały: ............................................................................................................. 

                                     □ pobyt czasowy: ........................................................................................................ 

Nazwa banku …………………… nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………........ 

 

 

RODZAJ/PRZYCZYNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

(opisać występujące schorzenia i trudności w funkcjonowaniu) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSIADANE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

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

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

 

wydane   □  trwale            □ okresowo  do .................................................................................................. 



Dane:               □ rodzica / opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego  

     □ opiekuna prawnego dorosłej osoby niepełnosprawnej: 

 

 

 

 

 
 
 
 
II. Cel dofinansowania: 
 

L.p. Nazwa przedmiotu dofinansowania Ilość 
Przewidywany całkowity 

koszt 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Razem przewidywany całkowity koszt  
 

Kwota wnioskowanego dofinansowania*)  
 

*) Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 95% całkowitego przewidywanego kosztu. 

 

Imię ….........…….............................................……… Nazwisko ………………………………………………………….………........ 

PESEL:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __       Nr telefonu: ……................................................................... 

Miejsce zamieszkania: ..........…………………….................................…….................................................................. 

ustanowiony Opiekunem/Pełnomocnikiem* ...............................................................……................................. 

postanowieniem Sądu Rejonowego ............................. z dn. ........................sygn. akt ...............……………………. 

na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza .....................................................................……. 

z dn. .................................. repet. nr .................................................................................................................. 

Nazwa banku …………………… nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………............. 

 

 



 
Przewidywany termin realizacji zadania....................................................................................................... 
 
Miejsce realizacji zadania/ użytkowania....................................................................................................... 
 
Ogólna wartość nakładów dotychczas poniesionych na realizację zadania ………………………………..……..…….. 
 

..........................................................................................................…………………………………………………………… 
 
Informacja o innych źródłach finansowania zadania …………………………………………………………………..……..…….. 
 

..........................................................................................................…………………………………………………………… 
 
Uzasadnienie wniosku ................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
III. Informacja o korzystaniu ze środków PFRON: 

**) Informacja dotyczy dofinansowań udzielanych na podstawie umów cywilno – prawnych zawartych  
             z PFRON, bądź PCPR – zaznaczyć właściwe.  
***)  Określić stan rozliczenia umowy, np.: umowa rozwiązana z przyczyn leżących po stronie podmiotu, w trakcie rozliczania, 

rozliczona, nie rozliczona 
 
 

Załączniki do wniosku: 

1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik. 

2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, inne  

dokumenty lekarskie opisujące występujące schorzenia. 

3. Inne dokumenty uzasadniające potrzebę dofinansowania we wnioskowanym zakresie (wpisać 

jakie): …………..……………………………………………………...……………………………………………………………………..… 

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

 

 

Czy Wnioskodawca uzyskał dofinansowanie z PFRON  **) Tak □ Nie □ 

Nr umowy i data  
zawarcia 

Kwota Cel 
Data otrzymania 
dofinansowania 

Stan  rozliczenia***) 

     

     

     

     



 
 
1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 1444, z późn. zm.) oświadczam, że: 
 

1) dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym,  
2) nie posiadam / posiadam* zaległości wobec PFRON, 
3) w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie byłem / byłem* stroną umowy zawartej  

z PFRON, bądź PCPR i rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie, 
 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie informować o każdej zmianie danych zawartych we  wniosku, mających wpływ na 
przyznanie dofinansowania. 

 

 
* zakreślić właściwe  
 

 

 

        ........................................                                                       .................................................................................... 
                        data                                                                                       podpis osoby składającej oświadczenie                        
                                                                                                                            (wnioskodawca, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, pełnomocnik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż : 
 

I. ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, reprezentowane przez 
Dyrektora, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby: ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice, pod adresem  
e-mail: sekretariat@pcpr.gorlice.pl oraz pod numerem telefonu: 0 (18) 352-53-80. 
 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice lub pod adresem e-mail: iod@iods.pl. 

 
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) przyznania i realizacji dofinansowania, w ramach zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gorlicach, wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO), 

b) realizacji obowiązków podatkowych, księgowo-rachunkowych i archiwizacyjnych ciążących na Administratorze 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). 

 
IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest niezbędne w ramach realizacji celu 
wskazanego w punkcie III oraz jest niezbędne w celu przyznania dofinansowania. 

 
V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  
na podstawie przepisów prawa, w tym PFRON. 

2. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora 
np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora. 

 
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych 
(kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt). Kryteria okresu przechowywania ustala 
się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

 
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) Otrzymania kopii danych,  
3) Sprostowania danych osobowych,  
4) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt od 1 do 4 powyżej można zrealizować 
poprzez kontakt z Administratorem. 

 
VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 
IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane  
do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza 
UE. 

 
 
 
 

mailto:sekretariat@pcpr.gorlice.pl
mailto:iod@iods.pl


 
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

za kwartał poprzedzający miesiąc składania wniosku 

 

Ja, ...................................................................................... zam. ................................................................................................., 
                  (nazwisko i imię)                                                                                                                                                            (adres zamieszkania) 

pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie 
prawdy1, a także świadomy celu składania zeznań oświadczam, że dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, osób 
pozostających w moim gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc składania wniosku przedstawia się 
następująco: 

Wiek 

Dochód za kwartał poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku tj. za: 

□ I kw. (I-III) – dot. wniosków złożonych w mies. IV-VI, 
□ II kw. (IV-VI) – dot. wniosków złożonych w mies. VII-IX, 
□ III kw. (VII-IX) – dot. wniosków złożonych w mies. X-XII,  
□ IV kw. (X-XII roku poprzedniego) – dot. wniosków 

złożonych w mies. I-III  
zaznaczyć właściwy kwartał 

1 Wnioskodawca   

Pozostałe osoby prowadzące z Wnioskodawcą wspólne gospodarstwo domowe -  
wymienić stopień pokrewieństwa lub inny stan/stosunek  faktyczny łączący 
Wnioskodawcę z osobą. 

 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8 Razem kwartalny dochód gospodarstwa domowego  (suma wierszy 1-7)  

9 
Miesięczny dochód gospodarstwa domowego  
(łączny kwartalny dochód podzielony przez 3 miesiące) 

 

wiersz 8 
 

3 miesiące 

 

10 
Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego (łączny miesięczny dochód podzielony 

przez ilość osób w gospodarstwie domowym) 

  

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zamieszczonym poniżej pouczeniem. 
2. Zobowiązuję się, na wezwanie PCPR do złożenia wyjaśnień bądź niezbędnych dokumentów w szczególności  

dot. wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.   
3. Prawdziwość przedstawionych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 
 
        ........................................                                                       .................................................................................... 
                        data                                                                                       podpis osoby składającej oświadczenie                        
                                                                                                                            (wnioskodawca, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny, pełnomocnik) 
 

 
Pouczenie: 

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111, z późn. zm.) oznacza, po odliczeniu 
kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: 
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia 
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

b) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone 
o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego 
stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez osoby do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.); 

 
1 art.233   § 1 – Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
                § 2 –  Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego  
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 wiersz 9 

ilość osób 

https://sip.lex.pl/#/document/16794311?unitId=art(21)ust(1)pkt(148)&cm=DOCUMENT


c) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne,  

d) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: 
 renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
 renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin, 
 świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby 

wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 
 dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 
 świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 

pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
 emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów 

i niewybuchów, renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków  
ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, 
otrzymywane z zagranicy, 

 zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 
 środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub 
instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 
pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

 należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo 
za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych  
dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jedn. sfery budżetowej na podst. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), 

 należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa 
w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, 
a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 
międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

 należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej 
i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

 dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej sp. produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 
 alimenty na rzecz dzieci, zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, świadczenia 

pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 
 stypendia doktoranckie przyznane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), 

stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze 
socjalnym przyznane uczniom lub studentom,  

 kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 
społecznych i obywatelskich, świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

 należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

 dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), 
 dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych 

strefach ekonomicznych, 
 ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe”, ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego  
w latach 2003–2006, 

 dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego*, 
 dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki 

na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 
 renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  

i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, 

 pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481,  
z późn. zm.) oraz świadczenia o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5  oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (otrzymana różnica między kwotą przysługującego podatnikowi 
odliczenia z tytułu ulgi na dziecko a kwotą odliczoną od podatku w zeznaniu podatkowym), 

 świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 690 z późn. zm.), 

 świadczenie rodzicielskie; zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
 stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

*)  
1. W przypadku ustalenia dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w  drodze 

obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.).  
2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane  

w dzierżawę z wyjątkiem: 
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny 

gospodarstwa rolnego; 
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

3. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa powyżej, dochód uzyskany  
z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

4. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o  zapłacony 
czynsz z tytułu dzierżawy. 

5. W przypadku gdy rodzina lub osoba uczącą się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się. 
 

 
 

http://sektor.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2015.015.0000121,USTAWA-z-dnia-13-pazdziernika-1998-r-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych.html

