…………………………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………………………..
(jednostka organizacyjna i nr telefonu)

Data zatrudnienia w UPP: ……………………

wymiar czasu pracy: ……………………

Oświadczenie o osiąganych przychodach i sytuacji rodzinnej
do celów dopłat i świadczeń socjalnych
Sytuacja rodzinna (współmałżonek, dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach
rodziny zastępczej – uczące się do lat 25* ).
* naukę dzieci powyżej 16 roku życia należy udokumentować zaświadczeniem ze szkoły lub ważną
legitymacją szkolną.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Rodzaj szkoły / studiów

Składający
oświadczenie

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Małżonek

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Przychód (brutto)
za rok …………….

Dzieci 1
2
3
4
5
Razem przychód roczny
Przychód miesięczny
Przeciętny miesięczny przychód na jedną osobę
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

Pouczenie:
Osoba uprawniona, która rezygnuje z wypełnienia przeciętnego miesięcznego przychodu na jedną
osobę lub gdy jej przychód na jedną osobę w ubiegłym roku wynosił powyżej 4200 zł brutto,
otrzymuje najniższe świadczenie. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o
wysokości przychodu, traci prawo do korzystania z Funduszu na okres 24 miesięcy od daty złożenia
nieprawdziwego oświadczenia.

Objaśnienia do oświadczenia:
Oświadczenie o przychodach pracownicy składają do 30 kwietnia każdego roku. Przychód
brutto na 1 osobę powinien być obliczony na podstawie rocznego zeznania podatkowego
członków rodziny (gospodarstwa domowego) i podany w przeliczeniu na 1 miesiąc. W
przypadku nawiązania umowy o pracę (nowa umowa) w trakcie trwania roku pracownik
składa oświadczenie o przychodach przy podpisywaniu umowy o pracę, w której zawiera
przychód za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku podejmowania pracy po raz
pierwszy i braku przychodów za rok poprzedni – wysokość przychodów ustalana jest na
podstawie aktualnych składników wynagrodzenia.
Do przychodu wlicza się wszystkie uzyskane przychody (opodatkowane i zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych).
W przypadku przychodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych
oraz podatkiem liniowym, przyjmuje się faktycznie uzyskany przychód 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 przychód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru
składek na zasadach jak wyżej.
W przypadku przychodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się przychód miesięczny w wys. 1/12 przychodu ogłaszanego
corocznie w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS (http://www.stat.gov.pl) na podstawie
art. 18 ustawy o podatku rolnym.

Uwaga:
Sytuację materialną rodziny należy określić w oparciu o łączny przychód
uzyskany w poprzednim roku podatkowym ze wszystkich źródeł.

