
Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie 

 

Oświadczenie o osiąganych dochodach i sytuacji rodzinnej 

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

 (imię i nazwisko pracownika)   

 
Imię i nazwisko 

Data urodzenia 

dziecka 

 

Dochód po odliczeniach 

 

Składający 

oświadczenie 
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Razem dochód roczny  

Dochód miesięczny  

Przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę  

1. Czy pracownik bądź inna osoba wymieniona w niniejszym oświadczeniu, a prowadząca wspólne 

gospodarstwo domowe z pracownikiem prowadzi działalność gospodarczą ? TAK / NIE   

2. Czy pracownik bądź inna osoba wymieniona w niniejszym oświadczeniu, a prowadząca wspólne 

gospodarstwo domowe z pracownikiem pobiera rentę lub emeryturę? TAK / NIE 

3. Były pracownik emeryt/rencista czy podjął dodatkowe zatrudnienie ? TAK / NIE 

4. Czy pracownik uzyskuje dochód z tytułu alimentów? TAK / NIE (miesięczna kwota………………...) 

5.  Czy pracownik płaci alimenty? TAK / NIE (miesięczna kwota………………….) 

6. Czy pracownik uzyskuje dochód z tytułu 500+? TAK / NIE (miesięczna kwota………………...) 

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art.271  

kodeksu karnego). 
 

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

           data                                                                               podpis osoby składającej oświadczenie  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych objętych wnioskiem osobowym przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w 
Warszawie w zakresie objętym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O 

ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

Warszawa, dnia ….................................................... …................................................................... 

 

/ podpis wnioskodawcy / 



Objaśnienia do oświadczenia: 
Oświadczenie o dochodach pracownicy składają do 10 maja każdego roku. Pracownik ma obowiązek 

wykazać w oświadczeniu faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez zamieszkujące 

i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby. Średnią oblicza się z sumy dochodów osób 

wykazanych w załączniku nr 2 z roku podatkowego poprzedzającego rok , w którym złożono wniosek o 

świadczenia, podzielone przez 12 i liczbę wykazanych osób pozostających w nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Do składanego oświadczenia należy przedstawić (do wglądu roczne 

rozliczenie PIT wszystkich wykazanych osób w oświadczeniu ). 

 

W przypadku dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz 

podatkiem liniowym, przyjmuje się faktycznie uzyskany dochód nie niższy jednak niż zadeklarowana 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności 

nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne (tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 

ostatni kwartał  (http://www.stat.gov.pl). 

Przy działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (karta podatkowa i ryczałt 

ewidencjonowany) za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na zasadach 

jak wyżej. 

 

W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w 

drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS (http://www.stat.gov.pl) na podstawie art. 18 ustawy o 

podatku rolnym. 

 

Gdy w momencie składania informacji (uprawniony do pomocy socjalnej) członek rodziny utracił dane 

źródło dochodów (np. bezrobocie czy przejście na urlop wychowawczy itp.) to zamiast dochodu za 

poprzedni rok podaje się aktualnie osiągany dochód, przez tą osobę, a następnie wylicza się średni 3 

miesięczny dochód rodziny, zgodnie z zasadami podanymi powyżej. Komisja zastrzega sobie 

możliwość poproszenia pracownika o złożenie dodatkowego oświadczenia w trudnych i nietypowych 

sytuacjach rodzinnych. 

 

Pracownik, który zobowiązany jest płacić alimenty na dzieci, których główne miejsce zamieszkania 

jest przy drugim rodzicu, może pomniejszyć swój dochód o kwotę wpłaconych alimentów. Pracownik, z 

którym zamieszkują dzieci jako główne miejsce ich zamieszkania i otrzymuje alimenty na dzieci od 

drugiego rodzica dzieci, powiększa swój dochód o kwotę otrzymanych alimentów.  

 
 


