
     Załącznik nr 5 - Wzór formularza nr 1  

do Regulaminu ZFŚS PP Nr 32 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o dochodach rodziny za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 
 

 
……………………………….................................   ………..…………………………………. 

/imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/               /adres osoby składającej oświadczenia/ 

 

 

 

Oświadczam, że sytuacja życiowa, rodzinna i materialna rodziny w przeliczeniu na osobę               

w rodzinie mieści się w przedziale: ** (właściwy przedział - zakreślić X) 

 
 

I do 1700 zł  

II od 1701 do 2500 zł  

III od 2501 do powyżej zł  

 

 

Oświadczam, że  posiadam rodzinę  tak – nie (uprawnieni – małżonek, dzieci i młodzież 

ucząca się do lat 25), udostępniam dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.    

 
Lp. Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 

Data urodzenia  

(dot. dzieci) 

Uwagi:  

należy wpisać 

odpowiednio 

np.: pracuje, 

uczy się (nazwa 

szkoły lub 

uczelni), 

bezrobotny, 

emerytura, 

renta 

Nr ważnej 

legitymacji w 

przypadku 

studentów 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

Rzeszów, dn. …………………………                         …………………………..................... 

/podpis składającego oświadczenie/ 

 

 

 

 

 



 

 

 
POUCZENIE: 

 W oświadczeniu należy uwzględnić dochody członków rodziny /pracownika, emeryta, 

rencisty/pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągnięte w roku kalendarzowym 2020/. 

  Za członków rodziny pracownika (emeryta, rencisty) zgodnie z §9 i 10 Regulaminu uważa się osoby 

pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące – 

małżonka, partnera, dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na 

wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w wieku do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się                    

w szkole w systemie dziennym – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku 

życia, dzieci pozostające na utrzymaniu o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu 

na wiek, rodziców pozostających na utrzymaniu pracownika w wieku powyżej 80 lat lub z orzeczoną 

niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

 

ZA DOCHODY UWAŻA SIĘ: 

1. Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty 

uzyskania (PIT37–poz. 36-39, 71 i 104; PIT 36–poz. 59-62, 118 i 175) 

2. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej; 

3. Renta rodzinna, renta socjalna, zasiłki z ZUS, MOPS, GOPS, świadczenie wychowawcze (500 +), 

świadczenie „dobry start”;  

4. Emerytury, renty, zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego; 

5. Alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

6. Stypendia, staż, zasiłki przysługujące bezrobotnym, dieta radnego, dieta sołtysa; 

7. Umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą, dochody z marketingu wielopoziomowego (MLM); 

8. Dochody z tytułu dodatkowych zatrudnień ,np. jako niani; 

9. Dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub 

artystycznej; 

10. Dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1ha przeliczeniowego) obliczone na podstawie liczby hektarów 

przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, przyjmując 

że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (Dz. U z 2017 r., poz. 1892 ), 

11. Dochody z działalności gospodarczej;(uwaga: w przypadku dochodu z działalności gospodarczej 

opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym należy wykazać faktycznie uzyskany 

dochód, natomiast w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (np.w 

formie karty podatkowej) przyjmuje się, że dochód jest równy zadeklarowanej podstawie wymiaru składek 

na ubezpieczenie społeczne); 

12. Dochody z najmu, dzierżawy i innych źródeł;  

13. Dochód dziecka uprawnionego do korzystania z ZFŚS będącego na utrzymaniu rodziców (np. za pracę na 

umowę zlecenie, za pracę w okresie wakacji); 

14. inne dochody opodatkowane i nie opodatkowane nie wymienione wyżej, (m.in.: zwroty z Urzędu 

Skarbowego ), 

 

UWAGA! 
 W przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie do 15 marca każdego roku, osoba uprawniona nie 

będzie mogła korzystać z Funduszu do momentu złożenia oświadczenia. 

 W przypadku zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej, uprawniony zobowiązany jest do 

uaktualnia swojego oświadczenie o dochodach.  

 Jednocześnie wnioskuję, o uwzględnienie niniejszego oświadczenia przy przyznawaniu świadczeń 

socjalnych, z których będę korzystać. 

 Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego. 

 Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych 

przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

 Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy (art. 233 i art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego). 

 

 

 

       ……………………..……………… 

              /podpis osoby składającej oświadczenie/ 

 



 

 Załącznik nr 5 - Wzór formularza nr 1 a 

do Regulaminu ZFŚS PP Nr 32 

 

OŚWIADCZENIE 

o dochodach rodziny za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 
 

 
……………………………….................................   ………..…………………………………. 

/imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/               /adres osoby składającej oświadczenia/ 

 

Oświadczam, że sytuacja życiowa, rodzinna i materialna rodziny w przeliczeniu na osobę               

w rodzinie mieści się w przedziale: ** (właściwy przedział - zakreślić X) 
 

I do 1700 zł  

II od 1701 do 2500 zł  

III od 2501 do powyżej zł  

 

Oświadczam, że  posiadam rodzinę  tak – nie (uprawnieni – małżonek, dzieci i młodzież 

ucząca się do lat 25), udostępniam dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.    

 
Lp. Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 

Data urodzenia  

(dot. dzieci) 

Uwagi:  

należy wpisać 

odpowiednio 

np.: pracuje, 

uczy się (nazwa 

szkoły lub 

uczelni), 

bezrobotny, 

emerytura, 

renta 

Nr ważnej 

legitymacji w 

przypadku 

studentów 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

Numer decyzji ZUS o przyznaniu emerytury/renty ……………………………………………... 

 
(proszę wypełnić tylko w przypadku emerytów) 

Przyznane dofinansowanie proszę przekazać na rachunek bankowy nr: 

 
                                

 

Ja , niżej podpisana/y* ……………………………………………………………. 
                                                                                                                     (imię i nazwisko) 

informuję, że poza emeryturą – rentą nie mam dochodów z innych źródeł.  
(*Wypełniają tylko emeryci i renciści) 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 i 2* Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) o odpowiedzialności karnej za podanie 

nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. 
                                                                                …………………………..................... 

Rzeszów, dn. …………………………                                       (podpis emeryta, rencisty) 



                                                                  
POUCZENIE: 

 W oświadczeniu należy uwzględnić dochody członków rodziny /pracownika, emeryta, 

rencisty/pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągnięte w roku kalendarzowym 2020/. 

  Za członków rodziny pracownika (emeryta, rencisty) zgodnie z §9 i 10 Regulaminu uważa się osoby 

pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące – 

małżonka, partnera, dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na 

wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w wieku do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się                    

w szkole w systemie dziennym – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku 

życia, dzieci pozostające na utrzymaniu o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu 

na wiek, rodziców pozostających na utrzymaniu pracownika w wieku powyżej 80 lat lub z orzeczoną 

niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

 

ZA DOCHODY UWAŻA SIĘ: 

15. Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty 

uzyskania (PIT37–poz. 36-39, 71 i 104; PIT 36–poz. 59-62, 118 i 175) 

16. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej; 

17. Renta rodzinna, renta socjalna, zasiłki z ZUS, MOPS, GOPS, świadczenie wychowawcze (500 +), 

świadczenie „dobry start”;  

18. Emerytury, renty, zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego; 

19. Alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

20. Stypendia, staż, zasiłki przysługujące bezrobotnym, dieta radnego, dieta sołtysa; 

21. Umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą, dochody z marketingu wielopoziomowego (MLM); 

22. Dochody z tytułu dodatkowych zatrudnień ,np. jako niani; 

23. Dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej lub 

artystycznej; 

24. Dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1ha przeliczeniowego) obliczone na podstawie liczby hektarów 

przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, przyjmując 

że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (Dz. U z 2017 r., poz. 1892 ), 

25. Dochody z działalności gospodarczej;(uwaga: w przypadku dochodu z działalności gospodarczej 

opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym należy wykazać faktycznie uzyskany 

dochód, natomiast w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (np.w 

formie karty podatkowej) przyjmuje się, że dochód jest równy zadeklarowanej podstawie wymiaru składek 

na ubezpieczenie społeczne); 

26. Dochody z najmu, dzierżawy i innych źródeł;  

27. Dochód dziecka uprawnionego do korzystania z ZFŚS będącego na utrzymaniu rodziców (np. za pracę na 

umowę zlecenie, za pracę w okresie wakacji); 

28. inne dochody opodatkowane i nie opodatkowane nie wymienione wyżej, (m.in.: zwroty z Urzędu 

Skarbowego ), 

 

UWAGA! 
 W przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie do 15 marca każdego roku, osoba uprawniona nie 

będzie mogła korzystać z Funduszu do momentu złożenia oświadczenia. 

 W przypadku zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej, uprawniony zobowiązany jest do 

uaktualnia swojego oświadczenie o dochodach.  

 Jednocześnie wnioskuję, o uwzględnienie niniejszego oświadczenia przy przyznawaniu świadczeń 

socjalnych, z których będę korzystać. 

 Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego. 

 Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych 

przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

 Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy (art. 233 i art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego). 

 

 

 

       ……………………..……………… 

              /podpis osoby składającej oświadczenie/ 
 

 

 
 


