
Załącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS 

 
Uwaga:  przed wypełnieniem oświadczenia należy zapoznać się z wszystkimi wyjaśnieniami i pouczeniami 
dotyczącymi prawidłowego sporządzenia dokumentu. 

 
.........................................................              ..................................................... 
                                         (nazwisko i imię)                                                                                                         (miejscowość i data) 

 

.......................................................... 
                           rodzaj uprawnienia (pracownik, emeryt lub rencista) 

 
OŚWIADCZENIE W CELU USTALENIA DOCHODÓW NA OSOBĘ W RODZINIE 

 

a) za miesiąc …………………………………… rok ……….. (wypełnia pracownik)  

 
b) rok ………………………. (wypełnia emeryt lub rencista) 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

osoby uprawnionej 
Stosunek 

pokrewieństwa 

Data  
urodzenia 

(dotyczy 
pozostających na 
utrzymaniu dzieci) 

Źródło dochodów 

lub (w przypadku dzieci) 
miejsce nauki 

Wysokość 

dochodów brutto 
ze wszystkich 

źródeł*/ 
- miesięczna**/ 

- roczna***/ 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

   
Łączny dochód brutto – miesięczny 
lub roczny. 

 

   Dochód miesięczny na osobę brutto  

*/     -  pouczenie o źródłach dochodów na odwrocie oświadczenia. 
**/   - dotyczy dochodów pracownika, 
***/ - dotyczy rocznych dochodów emeryta lub rencisty (w przypadku renty i/lub emerytury potwierdzonych dowodem PIT40A) 
oraz rocznych dochodów uprawnionych członków rodziny emeryta i rencisty. 

 
1. W oświadczeniu należy wymienić wszystkie źródła dochodów (miejsca pracy) – swoje i uprawnionych członków rodziny oraz 
podać kwoty dochodów uzyskiwane z tych źródeł (miejsc pracy).  
 
2. Fakt przebywania członka rodziny na zasiłku dla bezrobotnych lub zarejestrowania jako osoby bezrobotnej bez prawa do 
zasiłku należy potwierdzić stosowną decyzją z urzędu pracy. 
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
a) oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego, a prawdziwość danych w nim 
zawartych, potwierdzona moim własnoręcznym podpisem podlega odpowiedzialności karnej na mocy art. 271 Kodeksu karnego;  
 
b) przedstawione przeze mnie dane o dochodach i członkach rodziny mogą być weryfikowane przez Pracodawcę w trybie i na 
warunkach określonych w art. 253 Kodeksu postępowania cywilnego. 
 

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

(data i własnoręczny podpis Wnioskodawcy 

 

 



 2 

 

P O U C Z E N I E 

 

1. Źródłem dochodów są m. innymi: 

 

a) wynagrodzenie za pracę bez względu na formę umowy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i 

chorobowe, których obowiązek zapłaty określony został w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 

b) przychody z emerytury, renty, w tym również zagranicznej, 

c) świadczenia z pomocy społecznej, 

d) świadczenia wypłacane z funduszu pracy (np. zasiłki dla bezdomnych),  

e) alimenty, stypendia, 

f) świadczenia otrzymywane przez osobę odbywającą służbę wojskową lub zastępczą służbę poborowych, 

g) świadczenia wypłacane załogom pływającym,  

h) dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego; dochód ustalany jest na podstawie powierzchni gruntów w 

hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa GUS w 

Monitorze Polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 

94, poz. 431 z późn. zm.) 

i) dywidendy  

j) inne periodyczne uzyskiwane dochody, zwłaszcza z tytułu najmu i dzierżawy, 

 

3. Jeżeli pracownik lub jego małżonek prowadzą działalność gospodarczą podstawą do obliczenia minimalnego 

dochodu stanowi kwota, od jakiej osoby te odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne.  

 

4. Do dochodu nie wlicza się:  

- dodatków dla sierot zupełnych, 

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka, 

- pomocy w zakresie dożywania, 

- zasiłków pielęgnacyjnych, 

- zasiłków okresowych z pomocy społecznej, 

- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej  

- dodatku mieszkaniowego. 

 


