
Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

w Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach 

 

                                                                                          
    Chojnice, dnia..................................................... 

 

................................................................................ 
     (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

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

................................................................................ 
                                   (adres) 

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 
za rok …….. 

zgodne z zeznaniem rocznym PIT za rok ubiegły  

 
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób  
 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Data 

urodzenia 
Miejsce nauki / pracy 

Dochód * 
netto 

za …… r. 

1  ------ ------ wnioskodawca  

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

      Oświadczam, że w podanym wyżej roku dochody netto moje i wymienionych wyżej osób  
w gospodarstwie domowym wyniosły: ............................................ 
          Średni miesięczny dochód netto  na 1 osobę w gospodarstwie domowym wynosi: 

.......................................................... zł  

          Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 271 K.K.** 

 

 

* - należy uwzględnić również alimenty rodzinne 
** - Przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód 
 - zaliczka pobrana przez podatnika (podatek dochodowy) 
 - składki na ubezpieczenie społeczne 
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 
 = dochód netto. 
*** - Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w 
nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

................................................................... 
               (podpis) 

 



 

 

§ 2 ust. 7 średni miesięczny dochód uprawnionego członka rodziny - oznacza łączny przychód 
roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja o dochodzie) wszystkich osób 
wspólnie gospodarujących, które są wymienione w § 12 Regulaminu jako osoby uprawnione  
do korzystania ze świadczeo Funduszu, pomniejszony o: 

- koszty uzyskania przychodu; 
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zapłacone przez samego ubezpieczonego); 
- podatki; 
- płacone alimenty przez uprawnionego lub jego współmałżonka (konkubinę/konkubenta)  
  i podzielony przez 12. 
 
Do dochodu tego wlicza się wszystkie uzyskane dochody członków rodziny ale tylko te, które 
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tj. z wyłączeniem 
zwolnionych z podatku np. świadczeo rodzinnych, świadczeo w ramach Programu  
Rodzina 500+ itp.) oraz dochody uzyskane za granicą (przeliczone na zł) niezależnie od tego czy 
podlegają one opodatkowaniu w Polsce czy są zwolnione (art. 27 ust. 8, 9 i 9a ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
U osób, które nie ukooczyły 26 lat uwzględnia się również przychody zwolnione z podatku na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw.  
PIT „0" dla młodych) po pomniejszeniu ich o: 
- koszty uzyskania przychodów jakie by przysługiwały gdyby przychód nie korzystał  
ze zwolnienia; 
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zapłacone przez samego ubezpieczonego). 
Przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach 
rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 111.) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód 
miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 5 listopada  
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.). 
Przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przyjmuje się dochód 
wykazywany przez ubiegającego się o świadczenie z tym że; 
- przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30 c (PIT - 36L - podatek liniowy) i art. 27 
(PIT-36 – zasady ogólne) ustawy podatkowej, przyjmuje się dochód faktycznie osiągnięty  
(tj. wynikający ze składanego rocznego zeznania podatkowego); 
- przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (karta podatkowa - PIT - 16 oraz ryczałt 
ewidencjonowany -  PIT - 28), podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 7a 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111) 
przyjmuje się dochód nie niższy niż określony w obowiązującym (dla danego roku) 
obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a przypisany odpowiednio 
płaconemu podatkowi (przy karcie podatkowej -Tabela 1 ) lub osiąganym przychodom  
wg odpowiednich stawek podatkowych (przy ryczałcie ewidencjonowanym -Tabele 2 - 6  
w zależności od stawki podatkowej). 
- dochody nieopodatkowane - alimenty 

 


