
 

 Przedszkole Nr 196 „Kraina Misiów” 

                                                              00-743 Warszawa 

                                                            ul. Nabielaka 18a 
                                                                              (nazwa i adres przedszkola) 

 
 

Wniosek w sprawie całkowitego/częściowego* zwolnienia 
z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

 

 

1. Dane wnioskodawcy (rodzica, opiekuna prawnego) 

 
Nazwisko i imię   

Adres zamieszkania 

miejscowość   

ulica/nr  

kod pocztowy  

 
 

2. Dane dziecka, którego zwolnienie dotyczy 

 

Nazwisko i imię dziecka   

Adres 
zamieszkania 
ucznia 

miejscowość   

ulica/nr    

kod pocztowy   

 
 

3. Wnoszę o udzielenie zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego (należy zaznaczyć tylko jedną pozycję): 

 
A. Zwolnienie całkowite z opłaty 
 
a)       dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 

w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 

b)       dziecko jest wychowankiem rodzinnego domu dziecka prowadzonego na terenie 

m.st. Warszawy, wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

prowadzonej na terenie m.st. Warszawy lub dzieckiem umieszczonym w rodzinie 

zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy 

 

*właściwe podkreślić 

c)       niski dochód na osobę w rodzinie: Oświadczam, że miesięczny dochód na osobę 

w rodzinie dziecka, ustalony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), wynosi                                                 zł**  

 
** Sposób ustalania wysokości dochodu opisany został w instrukcji. Całkowicie zwolnione z opłaty 
mogą być rodziny, w których dochód na osobę, ustalony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2017 
roku z całkowitego zwolnienia z opłaty korzystają rodziny, w których dochód „netto” na 
osobę nie przekracza 1500 zł). 

 
 



B. Ulga w opłacie w wysokości 50% 

 

a)      niski dochód na osobę w rodzinie: Oświadczam, że miesięczny dochód na osobę 

w rodzinie dziecka, ustalony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), wynosi                                                 zł***  

 
*** Sposób ustalania wysokości dochodu opisany został w instrukcji. Z 50% ulgi w opłacie mogą 

korzystać rodziny, w których dochód na osobę, ustalony zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej,  przekracza 75%, lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (w 2017 roku z 50% ulgi w opłacie korzystają rodziny, w których 

dochód „netto” na osobę wynosi powyżej 1500 zł, ale nie przekracza 2000 zł). 

 

C. Ulga w opłacie w wysokości 25% 

 

a)      rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy lub 
uczęszcza do dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów 
prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy 

 
b)      rodzeństwo dziecka uczęszcza do publicznego lub niepublicznego przedszkola 

prowadzonego na terenie m.st. Warszawy lub publicznego lub niepublicznego punktu 
przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie 
m.st. Warszawy 
 

c)      dziecko znajduje się pod opieką opiekuna prawnego sprawującego jednocześnie 
opiekę nad przynajmniej dwojgiem dzieci uczęszczających do przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego lub form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o których 
mowa w powyższych punktach a i b 

 
Oświadczam, że w przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę całkowitego 
lub częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
niezwłocznie powiadomię o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty  
w pełnej wysokości. 

 
Warszawa, dnia ……..……..…………                                                               …………………………….. 
                                                                                                                                                       (podpis) 
 

Wyrażam zgodę, w trybie  art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz.922), na przetwarzanie danych 
osobowych podanych w niniejszym wniosku w celu zwolnienia z opłaty za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego. 
 
Warszawa, dnia ……..……..…………                                                               …………………………….. 
                                                                                                                                                       (podpis) 

 
 

Administratorem danych jest Przedszkole Nr 196 „Kraina Misiów” z siedzibą w Warszawie, ul. Nabielaka 18a, 
które przetwarza dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2016, poz.922). Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U z 2016, poz. 922), każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych 
zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych 
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do 
realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
 

 
 
 



Instrukcja dotycząca obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie 
 
 
1. Dochód rodziny uprawniający do uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego należy obliczyć zgodnie z art. 8 ust. 3 – 6 
i ust. 9–13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 
z późn. zm.). Jest to dochód „netto”, rozumiany jako suma miesięcznych przychodów, bez 
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszona o obciążenia podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne.   

 
2. Dochód powinien być wykazany za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany 

jest wniosek (np. jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu powinien wykazać dochód 
z sierpnia). W przypadku utraty dochodów może być wykazany dochód z miesiąca, 
w którym składany jest wniosek (np. jeżeli rodzic utracił pracę we wrześniu i we wrześniu 
składa wniosek to może w takiej sytuacji wykazać dochód z września).  

 
3. Dochód można pomniejszyć o kwotę alimentów świadczonych na rzecz osób trzecich. 

 
4. Do dochodu nie wlicza się m.in.: 

a) tzw. świadczenia 500+, 
b) jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych, 
c) zasiłków celowych; 
d) stypendiów socjalnych i motywacyjnych przyznanych na podstawie ustawy o systemie 

o systemie oświaty (stypendia szkolne, zasiłki szkolne, stypendia za wynik w nauce), 
e) wartości świadczeń w naturze, 
f) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 
użytecznych. 

 
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych 
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się 
przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie 
podatkiem należnym  określonym w przepisach o  podatku dochodowym od osób 
fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane 
z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na 
ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, 
określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu 
z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za 
poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził 
działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę 
zadeklarowaną w oświadczeniu, 

b) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód 
przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu. 

 
6. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 

288 zł. 
 

7. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
dochodu jednorazowego (np. spadek, darowizna) przekraczającego kwotę 2570 zł, 
a w przypadku osoby samotnie gospodarującej 3170 zł, kwotę tego dochodu rozlicza się w 
równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód 
został wypłacony. 
 

8. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się 
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego. 

http://lex.um.warszawa.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a8u5p1:nr=4&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a8u5p1:nr=4&full=1
http://lex.um.warszawa.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a8u5p1:nr=9&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a8u5p1:nr=9&full=1
http://lex.um.warszawa.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a8u5p1:nr=5&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a8u5p1:nr=5&full=1
http://lex.um.warszawa.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a8u5p1:nr=6&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a8u5p1:nr=6&full=1
http://lex.um.warszawa.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a8u5p2:nr=7&full=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.796753:part=a8u5p2:nr=7&full=1

