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      JAN NOWAK                                                                        Katowice, 28.04.2087 r. 
      (imię i nazwisko składającego deklarację)                                               (miejscowość i data)      
                                                                                                                                                   
      ul. Armii Krajowej 1a/1                                                                                                                    
      (dokładny adres zamieszkania ) 

                                                                                                                                                 
      000-000-000,  abc@abc.pl 
      (nr telefonu, e-mail) 

Deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe  
za okres: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy JAN NOWAK 

data urodzenia 01.01.1955 
2. Imię i nazwisko  ANNA NOWAK  

stopień pokrewieństwa  żona, data urodzenia 12.06.1957 
3. Imię i nazwisko KRYSTYNA NOWAK  

stopień pokrewieństwa matka, data urodzenia 21.02.1942 
4. Imię i nazwisko PAWEŁ NOWAK  

stopień pokrewieństwa syn., data urodzenia 07.11.1995 
5. Imię i nazwisko AGATA NOWAK   

stopień pokrewieństwa córka, data urodzenia 12.07.2001 
6. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
7. .............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
Oświadczam, że w okresie za jaki składana jest deklaracja dochody wskazanych powyżej osób wchodzących w skład  gospodarstwa 
domowego wynosiły: 

L. p.1) Miejsce pracy – nauki 2) Źródło dochodu Wysokość dochodu w zł 

1 PHU „ŚLĄSK” Działalność gospodarcza 
40 000 zł 

(PIT-36 i PIT-36L  dochód minus 
składki na ubezpieczenie społeczne) 

2 UM Katowice Umowa o pracę 
35 000 zł 

(deklaracji PIT-37 dochód minus 
składki na ubezpieczenie społeczne) 

3 ZUS Emerytura 30 000 zł 
(poz. 38. deklaracji PIT -40A) 

4 Politechnika Śląska w Gliwicach Stypendium naukowe 3600 zł 

5 I LO Katowice Uczeń -------- 

-------- -------- -------- -------- 

Razem dochód przypadający na gospodarstwo domowe: 108 600 zł 
(suma powyższych) 

 
Średni miesięczny dochód przypadający na gospodarstwo domowe we wskazanym okresie wynosi 9 050 zł (108 600/12 
miesięcy), zł, to jest na jedną osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego 1 810 zł (9 050 zł /5 osób w 
gospodarstwie domowym). 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że: 
a) jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a)  przechowywać przez okres 3 lat 
b) jestem świadomy(a)  odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, co potwierdzam własnoręcznym 

podpisem.                                               
                                                                                                         ........................................................................... 
                                                               (podpis składającego deklarację) 

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą. 
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.  

Wypełnia Katowickie TBS  Sp. z o.o.   Deklaracja wypełniona zgodnie z dokumentacją źródłową /np. pit  37, 36, 40, 40A/ * 
                                                                                                     Brak dokumentacji źródłowej*  
Podpis i data sprawdzającego i przyjmującego: ……………………………………………………………………………………..………………………………… 
*niewłaściwe skreślić  


