
…………………………………….., ..………………….. 
(miejscowość)         (data) 

 
Z A Ś W I A D C Z E N I E 
o wysokości dochodów* 

 

 
Zaświadcza się, że Pani/Pani …………………………………………………………………………..…  zamieszkała/ły 

w …………………………………………… przy ulicy ……………………………….……………………………………… 

jest zatrudniona w: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
na czas: …………………………………..…..…..... 

na stanowisku: …………………………………………………………………………………………………………... 

od dnia: …………………………………………….. 

  
 Średni dochód* z ostatnich 3 miesięcy wynosi: 

 ……………………….. (słownie: …………………………………….…..…………………….………………………) 

 

Wynagrodzenie nie podlega/podlega** obciążeniom z tytułu wyroków sądowych. 
W/w pracownik nie znajduje się/znajduje się** w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. 
 
Zakład pracy nie jest/jest** w stanie upadłości ani likwidacji. 
   
Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia do wniosku o uzyskanie prawa najmu mieszkania w Polkowickim 
TBS Sp. z o.o. 
 
 
 
          Wystawił:                                                                                             
 
 
 
……………………….                                                      …………..……………………………………….. 
    (podpis i pieczęć)                                                           (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

 

 

 
OBJAŚNIENIA 

 
* 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, 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. 

 
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach 

przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,        
z późn. zm.). 

 
W przypadku gospodarstwa wieloosobowego prosimy o złożenie zaświadczenia o dochodach przez wszystkich 

pełnoletnich pracujących członków rodziny. 
 

** Niepotrzebne skreślić. 


