
……………………………….                                                                        ………………………………. 
/pieczątka firmowa wystawiającego                                                                                                                      /miejscowość, data/ 
 zaświadczenie/                      
 
 

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH 
 

                                  uzyskanych w okresie …………………………………………………
1     

/trzy ostatnie miesiące/ 
 

Zaświadcza się, że Pan/i ……………………………………………………………………………………. 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………….. 

jest zatrudniony/a ………………………………………………………………………………………….... 
/nazwa zakładu pracy/ 

od dnia ............................ do ............................na stanowisku ……………………………........................... 

Miesiąc Przychód (-) koszty uzyskania 
przychodu 

(-) składka na 

ubezpieczenie 
społeczne(emerytalna, 

rentowa, chorobowa 

Dochód 

Inne dodatkowe 
świadczenia wpłacone 

pracownikowi 
w podanym 

wyżej okresie2 

1 2 3 4 5=2-(3+4)  

      

      

      

RAZEM      

 
Zaświadczenie wydaje się w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego   
 
W oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 734 art.3 ust.3) za dochód uważa 

się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba , że zostały już 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,  

jednorazowej  zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy 

w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dodatków dla sierot zupełnych, 

jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi 

pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających 

świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. 
 
 

………………………………………………. 
                                                                                                                                           /pieczątka, podpis osoby upoważnionej/ 

 

                                                 
1 Trzy miesiące poprzedzające datę wystawienia zaświadczenia 
2 Dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się: 
wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych, diety (na przykład: zwrot kosztów paliwa, delegacje itd.), 

zasiłki rodzinne, wychowawcze, pogrzebowe, stypendia, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) w zakresie przyznania dodatku mieszkaniowego 
 

 


