
 

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

            ( imię i nazwisko)         (miejscowość, data) 

………………………………………………..      

         (adres  zamieszkania) 

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

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 

za rok 2021 

 

Ja niżej podpisany/na, świadomy(a) odpowiedzialności karnej art.233 Kodeksu Karnego za 

składanie fałszywych zeznań, oświadczam , że w skład mojej rodziny, pozostając  we  wspólnym 

gospodarstwie domowym, wchodzą: 

Lp. nazwisko i imię 
uprawnionego członka 
rodziny 

stopień 
pokrewieństwa 

rok urodzenia 
dziecka 

wysokość 
dochodów 
netto 

     
     

     
     

     
dochód netto  pracownika                   

razem  
średni dochód netto na osobę w rodzinie  

 

         

           podpis 

           

*podstawowym dokumentem przy ustalaniu dochodu rocznego jest  - roczne zeznanie uzyskanego 

dochodu(PIT) – składane przez wypełniającego oświadczenie 

OŚWIADCZENIE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY  DO 18 marca 2022 

NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W TERMINIE BĘDZIE JEDNOZNACZNE  Z REZYGNACJĄ  

Z OTRZYMYWANIA ŚWIADCZEŃ 
 

 

 

 



Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z ZFŚS zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U nr 133, poz.883 z późn. zm.) 

 

ZOBOWIĄZANIE  

Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wniosek Pracodawcy do dostarczenia zaświadczenia o dochodach 

mojej rodziny za rok 2021 potwierdzony przez właściwy Urząd Skarbowy, a w przypadku posiadania 

gospodarstwa rolnego nakazu płatniczego wystawionego przez właściwy Urząd oraz dokumentu 

potwierdzającego, że uprawnione dzieci pomiędzy 18 a 25 rokiem życia spełniają warunki określone w  

pkt. II § 2,1d 

 ……………………………………….  

(data i podpis wnioskodawcy)  

POUCZENIE  

1. Przez dochód w rodzinie rozumie się całość osiągniętego dochodu brutto z tytułu umów o pracę, 

umów zleceń, umów o dzieło, z działalności gospodarczej, emerytur, rent, oraz dochód 

opodatkowany podatkiem rolnym osiągnięty w roku poprzednim z gospodarstwa rolnego, świadczenia 

uzyskiwane z Programu Rodzina 500+, oraz kwotę alimentów uzyskiwanych od innych osób 

niezamieszkujących i niegospodarujących wspólnie z uprawnionym. 

 

2.  Dochód pomniejszamy o:  

a. koszty uzyskania przychodów, 

b. składki na ubezpieczenie społeczne, 

c. pobrany podatek 

3. wartość brutto nagrody jubileuszowej otrzymanej w poprzednim roku  

 

4. W przypadku dochodu z tytułu działalności gospodarczej przyjmuje się zasadę określenia wysokości dochodu 

nie niższego niż wysokość dochodu zadeklarowanego do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

społeczne, tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w poprzednim 

kwartale, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa 

Głównego Urząd Statystyczny, stanowiącego minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 

społeczne. W przypadku rozpoczynania działalności i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na 

preferencyjnych zasadach w okresie 24 miesięcy, przyjmuje się zasadę określenia dochodu nie niższego niż 

30% minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

 

5. 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. 

 

6. za członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie  domowym uważna się wnioskodawcę, 

współmałżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli 

nadal uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do 25 roku życia 

 

 


