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Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego 
  

KWESTIONARIUSZ MIESIĘCZNYCH DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Projekt „Operacja Kwalifikacja!”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,  

realizowany przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. oraz  

Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA” 

na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0006/18  

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH 

 

Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego 

Nr formularza rekrutacyjnego  

Imię i nazwisko Kandydata/-ki do projektu  

Numer Pesel Kandydata/-ki do projektu  

 

Osoby pozostające w gospodarstwie domowym 

Osoba nr 
Imię i Nazwisko Wiek Stopień pokrewieństwa z Kandydatem/tką 

Osoba 1 
Kandydat/tka:  n/d 

Osoba 2 
   

Osoba 3  
   

Osoba 4 
   

Osoba 5 
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Dochód miesięczny gospodarstwa domowego (w PLN) 

Rodzaj dochodu wyliczenie Osoba 1. Osoba 2. Osoba 3. Osoba 4. Osoba 5. 

wynagrodzenie NETTO z tytułu umów o pracę 
wymagany załącznik: zaświadczenie o dochodach wydane przez 
pracodawcę/ów za ostatnie 3 miesiące. 

średnia NETTO 
wyliczona z ostatnich 
3 miesięcy dla danej 
osoby: 

     

renty, emerytury NETTO 
wymagany załącznik: kopia odcinka z renty/ emerytury za ostatnie 
3 miesiące potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

średnia NETTO 
wyliczona z ostatnich 
3 miesięcy dla danej 
osoby: 

     

zasiłki dla bezrobotnych NETTO 
wymagany załącznik: zaświadczenie o wysokości zasiłku wydane 
przez PUP za ostatnie 3 miesiące lub informacja z PUP o braku 
prawa do zasiłku za ostatnie 3 miesiące. 

średnia NETTO 
wyliczona z ostatnich 
3 miesięcy dla danej 
osoby: 

     

pozostałe świadczenia NETTO w rozumieniu art. 3 pkt 1 
Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. 2018.0.2220) 
wymagany załącznik: odpowiednie zaświadczenie. 

średnia NETTO 
wyliczona z ostatnich 
3 miesięcy dla danej 
osoby: 

     

dochód NETTO z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej 
(nie dotyczy Kandydata/tki) 
wymagany załącznik: kopia formularza PIT za poprzedni rok 
potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

średnia NETTO 
wyliczona za 
poprzedni rok dla 
danej osoby: 

n/d     

inne przychody NETTO np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
najem lokalu itp. 
wymagany załącznik: kopia formularza PIT za poprzedni rok 
potwierdzona za zgodność z oryginałem lub inne dokumenty 
określające dochód na osobę. 

średnia NETTO 
wyliczona za 
poprzedni rok dla 
danej osoby: 

     

Suma dochodów dla danej osoby: a) b) c) d) e) 

Suma dochodów łącznie dla wszystkich osób pozostających w gospodarstwie 
domowym: 

f) = a)+b)+c)+d)+e)  

Ilość osób pozostających w gospodarstwie domowym: g) 

Kwota dochodu przypadającego na 1 osobę pozostającą w gospodarstwie 
domowym (tj. suma dochodów łącznie dla wszystkich osób pozostających w 

gospodarstwie domowym / ilość osób pozostających w gospodarstwie domowym)   

h) = f) : g) 

Gospodarstwo domowe: Zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. 

 

 
 

……………………………………………….    ……………………………………….. 
Data złożenia kwestionariusza    Czytelny podpis Kandydata/-ki 


