
 
 
…………………………………………                                       ……………………………………… dnia ………………………… 
         (pieczęć pracodawcy)                                                                          (miejscowość)                              (data) 

 

 
 
 

Z A Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 

 Zaświadcza się, że Pani ………………………………………………………………………………………………………… 

ur.…………………………………………zamieszkała w …………………………………………………………………………………………, 

zatrudniona w naszej firmie od ………………………………………………, zakończyła urlop wychowawczy 

z dniem……………………………………………………… .  

 

Wysokość osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło 

uzyskanie dochodu (dot. następnego miesiąca po zakończeniu urlopu wychowawczego) tj.  

dochód za miesiąc …………………………… 20……. r. wyniósł: 

 

Dochód podlegający opodatkowaniu: 

 

dochód (przychód – koszty uzyskania przychodu)    …………………………………… zł 

podatek należny        …………………………………… zł 

składki na ubezpieczenie społeczne  

(niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu)   …………………………………… zł 

składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%)     …………………………………… zł 

alimenty świadczone na rzecz innych osób    …………………………………… zł 

 

 dochód po odliczeniach wyniósł     …………………………… zł 

 

          

       
   
 
 
 ……………………………………………………… 

                         (pieczęć i podpis pracodawcy)              

 

 

             

 

POUCZENIE: 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskanie dochodu oznacza - uzyskanie dochodu spowodowane: 

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,  
b)  uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 

a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

e) (uchylona)  

f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu 

art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,  

g) (uchylona)  

h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,  

j) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 



W zaświadczeniu należy wykazać wszelkie dochody będące dochodami w rozumieniu przepisów art. 3 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, tj.  

 
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.), pomniejszone 

o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone 

do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

 

b)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in.:  

 

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 

podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych 
jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 

z późn. zm.), 

 

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 

pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

 

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

 
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1189 z późn. zm.), 

 

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", 

 

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą 

Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 

ubezpieczenie zdrowotne; 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16794311#art(27)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794311#art(30(b))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794311#art(30(c))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794311#art(30(e))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794311#art(30(f))
https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274
https://sip.lex.pl/#/dokument/16790821
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17066846_art(3)_14?pit=2016-09-23

