
 

 

        Kobyłka, dnia ……………………. 

………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………….. 
(komórka organizacyjna)  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej 

do korzystania z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PIMB Sp. z o.o. 

 

Ja, niżej podpisana/y uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 233 Kodeksu 

karnego, oświadczam, że średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka mojej 

rodziny
1
 wspólnie zamieszkującego i prowadzącego  wspólne gospodarstwo domowe, 

obliczony zgodnie z podanym poniżej wzorem za ……… rok wyniósł: 

 

 

…………  

 

 
gdzie: 

D [zł]  – średni miesięczny dochód na jednego członka mojej rodziny  

P [zł]  – suma przychodów rocznych
2
 pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu wg różnych 

rodzajów Zeznań PIT składanych za dany rok (np. wg  PIT 37 suma poz. 71 i 104) 

U [Zł]  – suma składek na ubezpieczenia społeczne wg zeznań PIT składanych za dany rok (np.   

PIT 37 suma poz. 106 i 107) 

C [osoby] – liczba członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo 

domowe. 

 

         …………………………… 

          (Podpis) 

 

                                                 
1 Za członka rodziny uważa się: 

 współmałżonka, 

 dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie pozostające na utrzymaniu i wychowaniu w wieku do 18 lat, a 

jeżeli się kształcą do ukończenia nauki, nie dłużej jednaj niż do ukończenia 25 roku życia) 

 dzieci posiadające I lub II grupę inwalidzką bez względu na wiek. 

 
2
 W sumie przychodów rocznych należy uwzględnić wszystkie ich  źródła tj. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, 

emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza, działalność rolnicza, najem i inne. 
 

Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy i/lub nie przepracowały pełnego poprzedniego roku kalendarzowego, jako podstawę 

wyliczenia średniego  miesięcznego dochodu podają przychód zgodnie z aktualną  umową o pracę pomniejszony o składki na 

ubezpieczenie społeczne (nie odlicza się składek zdrowotnych). 
 

W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód 

miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892). 


