
**Uzyskanie dochodów  

W przypadku gdy w trakcie trwania 2019 roku najemca bądź osoba wchodząca w skład 

gospodarstwa domowego najemcy uzyskała dochód i dochód ten jest uzyskiwany nadal, to 

uzyskany przez tę osobę łączny dochód za 2019 r. dzieli się przez liczbę miesięcy, w których 

dochód ten był uzyskiwany i uwzględnia przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu 

gospodarstwa domowego.  

W przypadku gdy najemca bądź osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego najemcy 

uzyskała dochód w 2020 r. albo w 2021 r. i dochód ten jest uzyskiwany nadal, średni 

miesięczny dochód tej osoby, powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.  

W rozumieniu art. 3pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych 

uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 

1.zakończeniem urlopu wychowawczego, 

2.uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

3.uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

4.uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej 

lub renty socjalnej, 

5.rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20grudnia 1990r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1ustawy z dnia 13października 1998r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, 

6.uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

7.uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

8.uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

9.uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego wart. 209 ust. 1i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Jeżeli nastąpiło uzyskanie przez członka rodziny dochodu należy dołączyć do wniosku 

dokument określający wysokość dochodu uzyskanego w analizowanym roku przez członka 

rodziny oraz liczbę miesięcy w których ich dochód był osiągany (np. zaświadczenie od 

pracodawcy, umowa o pracę, pit-11, decyzje oświadczeniach emerytalno-rentowych). W 

przypadku uzyskania dochodu po 2019 roku –dokument określający wysokość dochodu 

uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód 

został osiągnięty (np. zaświadczenie od pracodawcy). 


