
       .........................., dnia .....................................  

(Pieczęć firmowa wystawiającego                               (miejscowość) 

             zaświadczenie) 
 

ZAŚWIADCZENIE 

 

o wysokości dochodów Pani/Pana ............................ ........................................................ 

 

zam.......................................................................................PESEL.............................. .. 

osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku   

o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

W/w zatrudniony na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, 

umowy agencyjnej, działalności gospodarczej, innej umowy. Umowa o pracę: pełny etat, 

na .......... etatu. 1 

 

 

miesiąc 
 

przychód 

 

koszty 

uzyskania 

przychodu 

składki na 

ubezpieczenie 

emerytalne, 

rentowe  

i chorobowe 

 

dochód brutto 

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

 
    

 

 
    

 

 
    

                                                                                                      

                                                                        RAZEM: 
 

 

Razem słownie: .............................................................................................................. . 

 

 

         ........................................ 
              (podpis Gł. Księgowego  

      lub osoby upoważnionej) 
Uwaga: 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz.U. z 2017r.  

poz. 180 z późn. zm.): „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, 

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy  

w zakresie dożywiania, dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych 

z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy 

społecznej oraz dodatku mieszkaniowego” 

Dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się: zasiłki stałe  

z pomocy społecznej, świadczenia dla rodzin zastępczych, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku 

rodzinnego (z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  z urlopu wychowawczego, samotnego 

wychowania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania), zasiłki pogrzebowe, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, 

ryczałty energetyczne, stypendia, żołd, diety radnych, diety kierowców, alimenty, renty, emerytury, renty 

wyrównawcze, renty socjalne, wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia członków rad nadzorczych, 

wynagrodzenia z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych, jednorazowe odprawy, „trzynastki”, świadczenia 

z zakładowych funduszy, nagrody pieniężne, dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego, z działalności 

gospodarczej, itp. 

                                 
1 Właściwe podkreśl 


