
                                                                                                                     

Fundusz Stypendialny IKEA FAMILY, rok szkolny 2015/2016 

 
 
 
.......................................................... 
Imię i nazwisko 

 
OŚWIADCZENIE UCZNIA/CZŁONKA RODZINY O WYSOKO ŚCI ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO 

DOCHODU NETTO W OKRESIE 01.06.2015 – 31.08.2015 r.  

 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto jaki uzyskałem/-am w okresie 01.06.2015 – 31.08.2015 

r.  wynosi ......................zł ..... gr  

Składniki dochodu∗:  

1. umowa/-y o pracę/wykonywanie stosunku służbowego lub pracy ………………………zł, 

2. umowa/-y zlecenia/o dzieło/kontrakt marynarski/menadżerski ………………………zł, 

3. renty/emerytury ………………………zł, 

4. działalność gospodarcza ………………………zł, 

5. gospodarstwo rolne (liczba ha przeliczeniowych ……...*239,08 zł)                   …..………............... zł,  

6. zasiłki rodzinne                                                                                               ………………………zł,  

7. zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych                                                          ………………………zł, 

8. alimenty lub fundusz alimentacyjny                                                                   ………………………zł, 

9. dochód z działów specjalnych produkcji rolnej                                                  ………………………zł, 

10. dochód z tytułu pracy za granicą**                                                                   ………………………zł, 

11. _____________________________________                                                .……………………..zł, 

12.______________________________________  .……………………..zł. 

 

 
Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą przy ul. 
Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu przetwarzane będą 
wyłącznie w celu wzięcia udziału w procesie kwalifikacyjnym dotyczącym przyznania stypendium 
w ramach Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY. Informujemy, że każda osoba ma prawo wglądu do 
treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.  
 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym 
Wniosku i załącznikach w celu wzięcia udziału w Funduszu Stypendialnym IKEA FAMILY prowadzonym 
przez Fundację Świętego Mikołaja  
 
Oświadczam, że w okresie 01.06.2015 – 31.08.2015 r.   nie uzyskałem/-am dochodu z innych źródeł 
niż wyżej wymienione. Jestem świadomy(a) odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
 
...................................................                               ….. ............................................................................... 
Data                                                                          Własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

                                                 
∗ Jeśli osoba składająca oświadczenie nie osiągała któregokolwiek dochodu wymienionego w punktach 1-10, w wierszu 
odpowiadającym temu dochodowi powinna być wpisana kwota 0 zł.  
 
** W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na 
podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu wypełniania niniejszego 
oświadczenia. 


