
        ................................................................. 
          (miejscowość, data) 
................................................................. 
             (pieczęć zakładu pracy) 
      
          ZAŁĄCZNIK NR 2 
    Z   A   Ś   W   I   A   D   C   Z   E   N   I   E 

(dochód utracony / dochód uzyskany w roku bazowym) 

 

o dochodach w celu ustalenia/weryfikacji prawa 

do świadczeń rodzinnych/funduszu alimentacyjnego 

 
 
Zaświadcza się, że Pan/i .................................................................................................................... 
zamieszkały/a.............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... jest / był / była* 
zatrudniony/a w............................... ............................................................................................................ 
w okresie od..................................do.................................. na podstawie (umowy o pracę, umowy, 
umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy tj.................................................................)* 
i ww. osiągnął/osiągnęła dochód w ..................................... roku w wysokości: 
 
 

1. Przychód          zł.                   

2. Koszty uzyskania przychodu          zł.                   

3. Dochód (tj. poz.1 – poz.2)          zł.                   

4. Składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu 

         zł.                   

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne          zł.                   

6. Podatek należny          zł.                   

7. Dochód  (tj. poz.3 – poz.4  - poz.5 – poz.6)          zł.                   

 
I. Do wynagrodzenia w .................... roku pracownik otrzymał dietę – 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 w kwocie ustalonej na 
podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku  Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. 
zm) zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2001 roku w 
sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami 
kraju (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.) ............................................................................zł.......* 
 
II. Świadczenia z funduszu socjalnego wypłacone do wynagrodzenia w ww. roku kalendarzowym 
 pracy wyniosły .................................................................................................................zł........ * 
    
      III.  Praca była/nie była wykonywana na terenie kraju*                                                
                        
                                                                               
             
                                                                                             ............................................................. 

                   (pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 
 

 
 
*   - niepotrzebne skreślić 
 

 

VERTE 

Załącznik dotyczący wypłaconych pracownikowi diet w związku z czasowym przebywaniem za granicą 



® 
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 Dzień Kraj docelowy podróży Godziny pobytu 
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