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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UJK w Kielcach 

  

 O Ś W I A D C Z E N I E  

OSOBY UPRAWNIONEJ DO  ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS 

O UZYSKANYCH DOCHODACH 
 

Nazwisko i imię :………………………………………………………………………………………. 

 

PESEL :…………………………………….Tel. kontaktowy :……………………………..……….. 

 

Stanowisko…………………………….……Miejsce zatrudnienia……………………...…………... 

 

Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym ⃰⃰  obecnie zamieszkuje .……...osoba/osoby/osób,  

 

które  w roku kalendarzowym  ………….….…… uzyskały niżej wymienione dochody : 

 

Lp. Osoby pozostające  we wspólnym 

gospodarstwie domowym 

 

Nazwisko i imię 

Rodzaj stosunku 

rodzinnego         

lub faktycznego 

łączącego osobę     

z wnioskodawcą 

Data 

urodzenia 

Dochód roczny 

brutto 

Uwagi 

1  wnioskujący    

2      

3      

4 

 

     

5      

6      

7      

8      

    Razem 

 

 

 

 

Łączny dochód (brutto)** w gospodarstwie domowym w roku ubiegłym wyniósł:………………... zł 

 

Dochód miesięczny*** na 1 osobę w gospodarstwie domowym: ………………………….…..……zł 

 

/słownie zł: …………………………………………………………………………………………../ 

 

Świadomy odpowiedzialności służbowej i karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

oświadczam, że wyżej podane informacje są zgodne z prawdą.                                                            
 

………………………………………...                     …....…………………………………………..  
      (miejscowość, data)                                                (czytelny podpis składającego oświadczenie)                                                                                        
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

1.Objaśnienia : 

* Osoby w gospodarstwie domowym – wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące oraz prowadzące 

wspólne gospodarstwo domowe. 

**  dochód roczny (brutto)– przychód  brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu  

*** dochód miesięczny  – łączny dochód brutto podzielony przez liczbę członków rodziny,                

a następnie podzielony na 12 miesięcy  

 

2. Obliczanie dochodu w zależności od źródła uzyskania przychodu : 

a) dla osób uzyskujących przychody ze źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych –                   

na podstawie zeznania rocznego PIT (zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych): od przychodu odejmuje się koszty uzyskania przychodu; 

b)  dla osób uzyskujących przychody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów            

o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód przyjmuje się sumę uzyskanych przychodów; 

c) od kwoty dochodu ustalonego wg zasad określonych w ust. 2 odejmuje się kwoty zasądzonych 

alimentów świadczonych na rzecz innych osób nie pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym z osobą uprawnioną. 

 


