Załącznik nr 4

Katowice, ……………………..
………………….………………………
(nazwisko i imię pracownika/emeryta/rencisty)
……………………………………………………
(stanowisko)
……………….…………………………………..
…………………..………………………………..
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
do celów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oświadczam, że łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym niżej
wymienione osoby, osiągające dochody brutto, które podaję zgodnie ze stanem faktycznym
oraz osoby nie osiągające dochodów, a także dzieci pobierające naukę szkolną:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imię i nazwisko

Wnioskodawca

Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

-

-

Wysokość osiąganych
dochodów brutto za 2020 r.
(lub nazwa szkoły, uczelni)

Liczba
załączników

Dochody łącznie:
Niniejszym oświadczam, że średni dochód miesięczny brutto przypadający na jedną osobę
w mojej rodzinie (obliczony na podstawie informacji o dochodach zawartych w zeznaniu
podatkowym za 2020 rok, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne) wynosi
……..………. zł, słownie: ……………………………………….…………………………. zł
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wykazałam/em wszystkie dochody osób zamieszkujących
we wspólnym gospodarstwie domowym.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………………
podpis pracownika/emeryta/rencisty

Str. 2 – informacje dla wnioskodawcy

Przy ustalaniu średniego dochodu brutto w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego
wlicza się:
1. wnioskodawcę,
2. pozostałych członków gospodarstwa domowego, w tym osoby nie pracujące zarejestrowane
w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych (na podstawie zaświadczenia z PUP.
Przy ustalaniu średniego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego nie wlicza się osób
zdolnych do pracy ale nie pracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w urzędzie pracy.
Informacje dla wypełniającego oświadczenie
Pracodawca ma prawo żądać przedstawienia przez osobę uprawnioną dokumentów potwierdzających
podane informacje, tj.:
•
•
•
•
•
•
•

potwierdzona kopia PIT-u,
decyzja ZUS-u o wysokości przyznanej emerytury lub renty,
zaświadczenie o figurowaniu współmałżonka w rejestrze osób bezrobotnych,
zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu pracy,
dochody współmałżonka, dziecka lub innego członka rodziny uprawnionego do korzystania
z ZFŚS,
zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola/szkoły,
decyzja powiatowego urzędu pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub
o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku.

Odmowa dostarczenia takich dokumentów skutkuje nieprzyznaniem świadczenia na okres jednego roku
lub przyznaniem świadczenia w najniższej wysokości.
Pracownik ma obowiązek wykazać w oświadczeniu faktyczną wysokość wszystkich dochodów
otrzymywanych przez osoby razem mieszkające i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnych,
emerytury,
renty,
zasiłku dla bezrobotnych,
świadczenia i zasiłku przedemerytalnego,
zasiłku chorobowego,
zasiłku rodzinnego,
zasiłku pielęgnacyjnego,
alimentów (odliczeniu od dochodu podlegają alimenty płacone na rzecz innej osoby),
renty rodzinnej,
z prowadzenia działalności gospodarczej,
opodatkowanych podatkiem rolnym (dochód z 1 ha przeliczeniowego),
uzyskiwanych poza granicami Rzeczpospolitej,
stypendiów.

