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OŚWIADCZENIE 

o stanie rodzinnym i dochodach osób uprawnionych 

1.    Imię i nazwisko …………........................................................................................................ 

2.    Adres zamieszkania................................................................................................................ 

3.    Stanowisko, dział/oddział __emeryt/rencista........................................................................... 

4.    We wspólnym gospodarstwie domowym pozostają ze mną: 

Lp. Imię i nazwisko 

 
Data urodzenia 
(dotyczy dzieci) 

Stopień   
pokrewieństwa* Miejsce pracy lub nauki 

1.     

2.     

3.     

4.     

  5.     

6.     

 *w przypadku braku pokrewieństwa pomiędzy uprawnionym, a osobą prowadząca wspólne 
gospodarstwo należy wpisać: brak 

 

Na podstawie powyższego należy dołączyć następujące dokumenty: 
a. Jeżeli osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe jest emerytem, rencistą lub osobą na 

urlopie wychowawczym, świadczeniach przedemerytalnych, należy dołączyć do oświadczenia 
aktualną decyzję emerytalną/rentową lub zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń. 

b.  Jeżeli osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe prowadzi własną działalność gospodarczą 
to dochód dokumentujemy: 

 kartą podatkową – decyzja Urzędu Skarbowego 

 księgą przychodów i rozchodów- oświadczenie o dochodach z rubryki dochód 

c. W przypadku niepracujących osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pracownik 
zobowiązany jest dostarczyć: 

 zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub 

 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, ze osoba niepracująca nie jest 
płatnikiem podatku. 

d. Wysokość dochodu brutto pracującej osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, musi być 
potwierdzona stosownym zaświadczeniem. 

e. W przypadku osób płacących alimenty na dzieci, wysokość dochodu ustala się sumując dochód 
wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i dzieląc przez liczbę osób 
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe łącznie z dziećmi, na które płacone są alimenty. 

W przypadku niezłożenia wymaganych zaświadczeń, pracownik otrzyma najniższe 
świadczenie. 

Złożone oświadczenie może być weryfikowane na podstawie rocznego zeznania PIT. 
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1. Ja niżej podpisany niniejszym oświadczam, iż: 

a) średni miesięczny dochód brutto za ubiegły rok wszystkich osób prowadzących ze mną 

wspólne gospodarstwo domowe wynosi ...................... zł brutto, co w przeliczeniu 

na .................... osób stanowi .........................złotych na osobę brutto, 

b) średni miesięczny dochód brutto za ubiegły rok na jedną osobę prowadzącą ze mną 

wspólne gospodarstwo domowe, przekracza 3 000,00 złotych. 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za podanie i przedłożenie oświadczenia niezgodnego z 

prawdą, nieprawdziwymi danymi oraz znane  są mi  przepisy § 8 pkt. 17 zawarte w 

Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie odpowiedzialności za 

złożenie nieprawdziwych danych. 

..………………..…………………………… 
data i podpis osoby uprawnionej 

Uwaga 

Dochód brutto - dla celów świadczeń z ZFŚS należy rozumieć: dochód przed pomniejszeniem o: 
składki na ubezpieczenie społeczne, 

składki zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z 
wyłączeniem nagród jubileuszowych, 

otrzymywany z tytułu: 

o wynagrodzenia uzyskiwanego w ramach stosunku pracy, 

o działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności, 

o umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą, 

o świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

o alimentów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, emerytur i rent, 

o zasiłku przysługującego bezrobotnym, 

o dochodu z gospodarstwa rolnego, 

o członkostwa spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej 
lub artystycznej, 

o prowadzenia działalności objętej podatkiem, dochody z najmu, dzierżawy i innych źródeł, 

o wszystkich innych niewymienionych dochodów, podlegających opodatkowaniu. 


