
  
 

  
.......................................................................                                               ................................................................... 
            (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                                                           (miejscowość i data) 

 
.......................................................................  

....................................................................... 
                      (adres zamieszkania) 

 

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego  

za okres ...................................................................................................................................................... 
(pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) 

 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

1. Imię i nazwisko..........................................................................., data urodzenia................................;  

    - wnioskodawca, 

2. Imię i nazwisko.........................................................................., data urodzenia ................................,  

    stopień pokrewieństwa ............................................................; 

3. Imię i nazwisko ........................................................................., data urodzenia .................................,  

    stopień pokrewieństwa ............................................................; 

4. Imię i nazwisko.........................................................................., data urodzenia .................................,  

   stopień pokrewieństwa ............................................................; 

5. Imię i nazwisko........................................................................., data urodzenia .................................,  

   stopień pokrewieństwa ............................................................; 

6. Imię i nazwisko.........................................................................., data urodzenia ................................,  

   stopień pokrewieństwa ............................................................; 

7. Imię i nazwisko.........................................................................., data urodzenia ................................,  

    stopień pokrewieństwa ............................................................; 

8. Imię i nazwisko.........................................................................., data urodzenia ................................,  

    stopień pokrewieństwa ............................................................; 

9. Imię i nazwisko.........................................................................., data urodzenia ................................,  

    stopień pokrewieństwa ............................................................; 

10. Imię i nazwisko........................................................................, data urodzenia ................................,  

    stopień pokrewieństwa ............................................................; 

 

 



 
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego 

gospodarstwa domowego wyniosły: 

 

Lp1). Miejsce pracy lub nauki Źródło dochodu2) Wysokość dochodu w zł 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Razem dochody gospodarstwa domowego  

         1) Należy podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą 
          2) Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 
 
Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi ................................. zł,  
 
to jest miesięcznie ................................................... zł. 
 
 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
...................................................                                                                                      ............................................... 
           (podpis przyjmującego)                                                                                                                                (podpis wnioskodawcy) 
 
POUCZENIE 
1. Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  
2. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie 
powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. 
3. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na 
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. 
4. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra 
właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 


