
(imię inazwisko członka rodziny)

oŚwlADCZENlE CZŁoNLĄRoDZINY o DoCHoDACH OSIĄGNIĘTYCH w RoKU
KALENDARZoWYM PoPRZEDZAJĄCYM oKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAwo Do

ŚwIłoCzoNIł wYCHowAwCZEGo, INNYCłI NtŻ nocrłony
PoDLEGAJĄCE oPoDATKowANIU PoDATKIEM DoCHoDowYM ol osÓs FIZYCZNYCH

NA ZASADACH oxRnŚLor,łycH w ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F
USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM

oo osÓr FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. Poz. sst, z ł ożN. zw :1*

oświadczam, ze W roku ka|endarzowym** uzyskałam/uzyskałem dochód W Wysokości

gr z tytułu:

1 ) gosJodarstwa rolnego***) - zł (powierzchnia gospodarstwa W ha

przeliczen iowych

*) oświadczenie wypełnia ipodpisu]e każdyczłonekrodziny' któryosiągnąłWW. dochód
-') Wpisać rok kalendarŻowy' z k1órego dochód stanow] podstawę ustalenia dochodu rodziny W prŻypadku ubiegania się o ŚWiadcŻenie wychowawcze
(w pżypadku L]biegania się o świadczenie wychowawcze na okres lrwający od 1 kwietnia 2o16 r' do 30 wżeśnia 2017 l', należy wpisać rok 2014)
'-* ) 12 x pżec etna liczba ha pże]jczeniowych W roku kalenC]arzowym poprzedza]ącym okres, na który ustalanejest prawo do świadczenia wychowawcŻeoo
X kwota mies]ęcznego dochod u Ż 1 ha pŻ e ]czeniowego ogłaszana W drodze obw eszczenia pżeZ Prezesa Głównego l]rzędu statystycznego'

Pouczenie

ośWiadczenie obejmuje następujące dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie pżepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (ań' 3
pkt 1 lit' c Ustawy Ż dnia 2B listopada 2003 r' o świadczeniach rodzinnych |Dz'U 'z2a15 (. poz' 114 'zpóżn' zm ')}:- renty określone w prŻepisach o Żaopatlzeniu inwalidówwojennych iWojskowych oraz ich rodzin,
- re nty wypła con e osobom represjonowanym iczłonkom ich rodzin prŻyznane na zasadach określonych w pŻepisach o Żaopatzeniu inwalidów wojennych

iwotskowv( h ordz ich rooz n
świadczen a pieniężne oraz rycŻah energetyczny okreś'one W prŻepisach o śWiadczeniu pieniężnyrr] uprawnieniach prŻysługujących żołnierzorn
Żastę pczej słu Źby Wojskowej przymusowo Żatrudnianym w kopalniach Węgla, kamienIołomach' zakladach rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, ryczałt energetycŻny i dodatek kompensacyjny okreś one W przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących
o.a.'łmi represji !Aojer1ycl. l okleqJ powojPr 1ego'

- śWiadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczen]U pien]ęŹnym przysługującym osobom depońowanym do pracy pazymusowej oraz
osadzonym Wobozach wacy wzeŻll Rzeszę Niemiecką lub Związek socjalistycznych Republik Radzieckich,

- emerytury i renty otrŻymylvane pzez osoby' które utraciły wzrokw wyniku działań W laiach 1939_'1945 lUb eksploz]i poŻostałych po tejwojn]e niewypałów i

niewybuchóW,
- renty inwalidzkie z t},łułu inwa dztwa wojennego' kwoty zaopatrzenia otzyńWańe pftez ofiary wojny oraz członków ich rodŻ]n, rentywypadkowe osób'

których inwalidztlvo powstało w zwiąŻku z przymusowym pobytem na robotach W lll RŻeszy Nien']ieckiej W latach 1939-1945' otŻym\Ąfiane zzaglanicy'
- zasiłkl cholobowe określone W pŻ episach o ubezpieczeniu społecznym rolnikóW oraz w pżepisach o systemie Ubezpieczeń społecznych,

Środki beŻzwrotnej pomocy zagraniczńej otrzymylvane od Żądów państw obcych, organiŻacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji
fnansowych pochodŻące ze środków bezŻWrotnej pomocy pżyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umóW zawańych z tymi państwami'
organizacjami lLlb instytucjami pŻez Radę Ministrów' Właściwego ministra ]ub agencje rządowe' w tym róWnież w przypadkach' gdy przekazanie tych
środkówjest dokonyWane za pośrednichłem podmiotu upoważnionego do roŻdzielania środkóW bezzwrotnej pomacy zaglaniczną na Żecz podmiotów,
klorym.na <łJżyc ta porloc'

- należności ze stosunku pracy lub Ż tlułu stypendium osób fizycznych mających mie]sce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przebywających czasowo za granlcą - w Wysokości odpowiadającej róWnowańośc diet z tytułu podlóży słuŹbowej poŻa granicami kraju ustalonych dla
pracowników Żatrudnionych W państwowych ]ub samorządoWych jednostkach sfery budżetoWej na podstawie ustaWy
zdfl a26czeNca1974 r' Kodekspracy(Dz' LJ ' z2014f' poz' 1502, zpóżn ' zm'),

' należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom' celnikom pracownikom jednostek wojskowych ljednostek policyjnych użytych poza granicami

Załącznik Nr 2 '&'|2 {2I\: ła1fl8i;; Łódż, u ' P*ewodnia 75A

zł

3)

4)



państwa W celU udz]ału W konilikcie zbrojnym ]ub Wzmocn enia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej' akc]izapobieżenia aktom
terroryzmu lub lch skutkom' a także na]eżności pieniężne Wypłacone żołn eżom, policjantorn' celnikorn i pracownjkom pełniącym funkcje obserwatoróWW
rn]sjach pokojoWych organ zacji międZynarodowych i siłwielonarodoWych,

- na eżnośc pieniężne ze stosunku służbowego otrŻymylvane w czasie służby kandydackiej prŻez funkcjonariUszy Po]]cji' Państwowej Straży Pożalne],
straży Granicznej, BiUra ochrony Rządu, obliczone za okres, W któryn'] osoby te uzyskały dochód,

-dochodyczłonkówrolnicŻychspółduie]n plodukcyjnych zt}łułU członkost\rva W ro nicŻejspółdzielniprodukcyjnej' pomn]ejszone o składkina ubeŻpieczen]a
społeczne,

-alimenty na rzecz dŻiec 
'

- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyŻnane na podstaw]e ustawy z dnia 14 marca 2003 r' o stopniach naLJkowych itytl]le naukowym oraz o stopniach i

tytule W Żakresie sŻtuki (Dz' |J. z 2014 l' poz' 1852 z póŹn' zm. ), stypendia doktoranckie określone W ań' 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r' Prawo
o szkolnic1wie Wyższyr"' (Dz' U ' z2012l. poz' 572' z póżn ' zm.)' s|ypendja spoltowe przyznane na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r' o sporc e
(Dz' U 'Ż2a16l' poz' 17 6)oraŻ inne stypendia o charakterze socja nym przyznane ucŻniom ubstudentom'

_ kwoty djet nieopodatkowane podalk em dochodowyn] od osób f]Życzfiych, otrzymywane prŻez osoby wykonUjące czynności ŻWjązane
z pełnieniem obowiązkóW społecŻnych i obywatelskich,

_ należności pien]ężne otrzymywane z tytułu WynajmLl pokoi gościnnych W budynkach mieszkalnych położonych na lerenach wiejskich
w gospodarstwie roLnyrn osobom pzebywającym na wypoczynku oraz uzyskane ztytulu Wyżywienia tych osób'

- dodatk Ża tajne nauczan ie okreŚ one w ustawie z dnia 26 stycŻnja 1982 r' - Karta Nauczycje|a (Dz' U. z2014l' paz.191 
' 
z póŻn 

' zn ')'
- dochody uzyskanez dz ałalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na teren e specja nej strefy ekonomlcznej określonej W przepisach o

specjalnych slrefach ekonomicŻnych.
- ekwlwalenty pieniężne Ża deputaty Węg]owe określone w prŻepisach o komercjalizacji' restrukturyzacij i pryWatyzac]] przedsiębiorstwa państwowego

''Po{sk e Koleje Państwowe",
_ ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgia okreśone W pzep sach o restrukturyzacji górnicfu/a Węgla karniennego W latach

2003-2006

świadczenja określone W przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senaiora,
- dochody uzyskane zgospodarstwa ro nego,
'dochody uzysklwane Za granicą Rzeczypospolitej Polskiej' pomniejszone odpowjednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej PolskiejI podatek

dochodowyorazskładkina obowiązkoWe ubezpiecŻenia społeczne ioboW ązkowe ubezpieczenie zdrowotne'
- renty okreś]one W pŻep sach o wsp]eraniu rozwoju obsŻarów wiejskich ze środkóW pochodzących z sekcji GWarancji Europe]skiego Funduszu orientacji i

GWarancji Ro nej oraz W przepisach o WspieraniU lozwoju obszarÓW W ejskich Z udz]ałem ŚrodkÓW Europejsklego Funduszu Ro!nego na Ż ecz RozwojU
obszarów Wie]skich'

- zaIiczkę alimentacyjną określoną w przep]sach o postępowaniu Wobec dłużn kóW a]]mentacyjnych onzza|icŻce a imentacyjnej'
- śW adczen a pieniężne Wypłacane W przypadku bezskuteczności egŻekucji alimentow,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną W art.90c ust.2 ustawyzdnia7września 1991 r' o systemie ośWiaty (Dz. U'z2015 l'

poz' 2156 z póżn. zm') olaz pomoc mater alną okreś oną w ań' 173 Ust' 1 pkt 1,2 i8, ań' 173a, ań' 199 ust' 1pkt1'214ian' 199a ustawyz dnia 27lipca
2005 r' - Prawo o szkolnlchr.r'ie Wyższyrn'

- śWiadcŻenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 2a marca 2015 f' a dzialaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodóW poli1ycznych (Dz'U ' pÓz' 693 

' 
z póżn. z"r'')'

- kwoty oirŻymane na podsiawie ań 27f ust' B_ 10 ustawy z dn ia 26 lipca '1991 r' o podatku dochodowyrn od osób f]Życznych,

- śWiadcŻenie rodzicielskie,
zasiłek rnac etzyńsk, o którym mowaw przepisach o ubezpieczeniu społecznyr| rolników'

stypendia' o których n]owa Wpouczeniu, które pG/'jjnny byćWykaŻanejako dochód n epodlega]ący opodatkowaniu, to m'in':
1) stypend a doktoranckie ihabilitacy]ne prŻyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r' o stopniach naL]kowych itytule naukowyrn oraz o stopniach i

tytu]e W Żakresie sztuk ;

2) prŻyznane na podstawie Ustawy z dnia 27 ]pca 2005 r' - Prawo o szko nictwie Wyższym,
a)stypendia doktoranckie, określone w art' 200 WW' ustawy,
b) slypendia o charakterze socjaLnym i zapomogi, iakie jak:

-stypend a dotycŻące studentóW, określone Wań''173 ust' 1 pkt 1' 2 i8 Ww. ustawy,

stypend a dotyczące doktorantóW określoneW ań' 199 ust' 1 pkt 1' 2 i4 Ww' Ustawy,
_ pon']oc materialna dla doktorantóW przyznawana zgodnle z ań' 199a ww. ustawy przez]ednostkisanroaządu terytorialnego na zasadach okreś onych W ań'

'73a ww. Lstawy
3)stypendia spońowe pTŻyznane na podslawie Ustawy Ż dn a 25 czerwca 2010 r' o sporcie'
4) stypend um szkolne oraŻ zasiłek suko ny' tj' stypendia materialne o charakterze socjalnym, Wyn]ka]ące z Uslawy Ż dnia 7 września 1991 r.

o systemie oŚwiaty

oświadcx,um, że jestem świadomy/świadoma odpowietllialności karnej za złoi,enie fałszywego oświadczenia.

oświadcxam, że zapoznałam/zapqxnałem się x pob!,ższlm pouczeniem.

(miejscowośc' data i podpis osoby składającej oświadczenie)


