
 

 Nazwa zakładu                                                                                                                                                               ………………… 
                                                                                                                                                                                              Miejscowość i data 

 
ZAŚWIADCZENIE 

 

 
 

Zaświadcza się, że Pan / Pani* 

………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
                                                                                                         ( Imię i nazwisko ) 

 

zamieszkały(a)…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

jest był (a)* zatrudniony (a) / umowa zlecenie / umowa o dzieło* od …………… ………………do …………………………. 

 

w………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

w okresie trzech miesięcy:……………………………………………………………….20….r. 

 

otrzymał (a) dochód w wysokości ………………………. 

 

słownie kwota:………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

według poniższego zestawienia: 

 

 

 

Miesiąc 

 

 

Przychód 

(1) 

 

 

Koszty uzyskania 

Przychodu 

(2) 

Kwota składek na 

ubezpieczenie 

emerytalne, rentowe i 

chorobowe 

(3) 

 

 

Dochód= 

1- (2+3) 

     

     

     

 

Razem 

    

 
        Dochód obliczony zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych   (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.) –  

 tj. przychód po odliczeniu kosztów 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, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg 

z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 

okresowych z pomocy społecznej, 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. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których 

mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie 
z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 

1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o 

wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 
2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U, poz. 1622). 

 

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle – do dodatku 

mieszkaniowego. 

 

 

                                                                                                                                . ………………………………............... 
                                                                                                                                                    (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

 

*niepotrzebne skreślić 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-marca-2015-r-o-dzialaczach-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osobach-represjonowanych-z-powodow-politycznych/?on=30.01.2017&is_current=1&section=
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-marca-2015-r-o-dzialaczach-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osobach-represjonowanych-z-powodow-politycznych/?on=30.01.2017&is_current=1&section=
http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-z-dnia-17-grudnia-2015-r-w-sprawie-wysokosci-wynagrodzenia-czlonkow-zespolu-konkursowego-i-zespolow-egzaminacyjnych-oraz-komisji-konkursowej-i-komisji/?on=30.01.2017&is_current=1&section=
http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-z-dnia-17-grudnia-2015-r-w-sprawie-wysokosci-wynagrodzenia-czlonkow-zespolu-konkursowego-i-zespolow-egzaminacyjnych-oraz-komisji-konkursowej-i-komisji/?on=30.01.2017&is_current=1&section=
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-9-czerwca-2011-r-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej/?on=30.01.2017&is_current=1&section=
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-9-czerwca-2011-r-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej/?on=30.01.2017&is_current=1&section=

