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Ankieta dot. dochodów 
spoza gospodarstwa rolnego 

rodziny rolnika w 2023 r. NIG: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘  

W poniższej tabeli proszę wpisać, w odpowiedniej rubryce, nr przedziału w którym określony dochód się znajduje. 

 

Dochody po potrąceniu zaliczek na podatek dochodowy 

z pracy najemnej z emerytur i rent z pozostałych świadczeń 
społecznych /1 pozostałe 

1 2 3 4 

Styczeń 01     

Luty 02     

Marzec 03     

Kwiecień 04     

Maj 05     

Czerwiec 06     

Lipiec 07     

Sierpień 08     

Wrzesień 09     

Październik 10     

Listopad 11     

Grudzień 12     
1/ np. odszkodowania z tyt. ub. społecznych; zasiłki. 

 

Roczne dochody po opodatkowaniu z zarejestrowanej działalności 
pozarolniczej (jakiej?):  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

Symbol PKD: 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

Nr przedziału: 

└──┴──┘ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów naukowo- badawczych IERiGŻ-PIB zgodnie 

z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2016, poz. 922 z późn. zmianami). 

 
..................................................................  

data i podpis rolnika 

Ankieta dot. dochodów spoza gospodarstwa rolnego rodziny rolnika 

Zasady ogólne: 

W ankiecie należy zapisać dochody spoza gospodarstwa rolnego uzyskane przez członków rodziny 

rolnika, którzy zamieszkują z nim i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe (czyli osoby, wymienione 

w tabeli 1 KOiZ Zasoby i nakłady pracy). W ankiecie nie podajemy konkretnej kwoty dochodu tylko 

numer przedziału, w którym ten dochód się znajduje (tabela poniżej).  

Zasady szczegółowe: 

• dochody uzyskiwane z tytułu programu 500+ należy wpisywać w kol. 3 Dochody z pozostałych 

świadczeń społecznych; 

• diety uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji sołtysa bądź radnego należy wpisywać w kol. 4 

Dochody pozostałe; 

• w przypadku gdy jeden z członków rodziny otrzymał płatność dla rolników przekazujących małe 

gospodarstwa, wartość tej płatności należy podać w kol. 4 Dochody pozostałe; 

• w przypadku dochodów z zarejestrowanej działalności pozarolniczej należy wpisywać roczną 

sumę tego dochodu wraz z krótkim opisem tej działalności jak i symbolem PKD. 

 

Nr przedziału Przedziały kwot od – do w zł 

31 poniżej 500 

32  500 - 999 

33  1 000 - 1 499 

34  1 500 - 1 999 

35  2 000 - 2 999 

36  3 000 - 3 999 

37  4 000 - 4 999 

38  5 000 - 9 999 

39  10 000 - 14 999 

40  15 000 - 19 999 

41  20 000 - 29 999 

42  30 000 - 39 999 

43  40 000 - 49 999 

44  50 000 - 99 999 

45 100 000 - 199 999 

46 200 000 i więcej 
  


