
________________________ 
 
1) podać według liczby porządkowej w pkt I wniosku,  
2) wymienić oddzielnie każde źródło dochodu, 
3) lub inne równoważne, np. zaświadczenie służb księgowych dla przedsiębiorcy. W przypadku dokumentów w języku obcym należy je złożyć 
wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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…………………………………..    Rybnik, dnia _______________ 
………………………………….. 
………………………………….. 
adres e-mail – …………………… 
nr tel. -…………………………... 
 
 

DEKLARACJA O DOCHODACH 
 
 
I. Oświadczenie o stanie rodzinnym:  

  
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z 
następujących osób: 

L.p. Imię i nazwisko/ stopień pokrewieństwa Data urodzenia 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
 
 
II. Oświadczenie składane na podstawie zaświadczenia Urzędu Skarbowego  

o wysokości dochodów  
 
Oświadczam, że w roku ubiegłym tj. w roku ______________ dochody wskazanych 
powyżej osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wynosiły 1): 

 

L.p. 
Miejsce pracy 2)/nauki Źródło dochodu Wysokość 

dochodu w zł 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Razem dochód przypadający na gospodarstwo domowe  

 



________________________ 
 
1) podać według liczby porządkowej w pkt I wniosku,  
2) wymienić oddzielnie każde źródło dochodu, 
3) lub inne równoważne, np. zaświadczenie służb księgowych dla przedsiębiorcy. W przypadku dokumentów w języku obcym należy je złożyć 
wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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Średni miesięczny dochód przypadający na gospodarstwo domowe we wskazanym okresie 
wynosi ________________ zł, to jest na jedną osobę wchodzącą w skład gospodarstwa 
domowego _______________ zł. 
 
 
III. Oświadczenie składane na podstawie zaświadczenia pracodawcy o wysokości 

otrzymywanego wynagrodzenia za pracę 3) 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód przypadający na gospodarstwo domowe w 
okresie ostatnich 6 miesięcy wynosi:  
 

1) ________________ zł.  netto 
 

2) ________________ zł.  brutto  
 
to jest na jedną osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego: 
 

1)  ________________ zł.  netto 
 

2) ________________ zł.  brutto 
 
 
 
Składając niniejszą deklarację oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności 
karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy z art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
 
 
 ___________________________________ 
 (podpis składającego deklarację) 
 
 
 
 


