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OŚ W I ADC ZE NI E  
w sprawie wysokości dochodu na jednego członka rodziny w roku 2020 

 
UWAGA: Oświadczenie w formie papierowej składają tylko osoby nie mające dostępu do Portalu 
Pracownika SAP.  
Oświadczenie stanowi podstawę do ubiegania się o przyznanie świadczeń z Funduszu 
Świadczeń Socjalnych ENEA w roku 2021. 

 
CZĘŚĆ I – DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE – wypełnia Oświadczający 
 

 IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………..……… 

 NR EWIDENCYJNY SAP: (obowiązkowe)………………………………………………..………………..………. 

 NAZWA ZAKŁADU PRACY: …………………………………………………………………………………..…….. 

 TELEFON  KONTAKTOWY: ……………………………………………………………………..………….……….. 

 ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ADRES ZAMIESZKANIA: ……………………………………………………………………………………..……… 

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

 NR RACHUNKU BANKOWEGO, na jaki mają zostać przelane świadczenia z Funduszu  
(wypełnia tylko emeryt/rencista) 

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

 WYKAZ UPRAWNIONYCH OSÓB W RODZINIE POZA PRACOWNIKIEM - Należy wypełnić także 
w przypadku decyzji o odmowie podania dochodu! 

Lp. Imię i nazwisko 
Małżonek/stopień 

pokrewieństwa 
Data urodzenia 
członka rodziny 

    

    

    

    

    

    

UWAGA:  
W przypadku ujęcia w tabeli dziecka, które ma ukończone 18 lat lub ukończy je w trakcie roku kalendarzowego, 
koniczne jest dołączenie kserokopii legitymacji szkolnej/studenckiej lub bieżące zaświadczenie o kontunuowaniu 
nauki ze szkoły/uczelni. 
W wykazie należy podać stan członków rodziny aktualny na dzień składania niniejszego Oświadczenia. 

 
CZĘŚĆ II – DANE DOTYCZĄCE DOCHODU – wypełnia Oświadczający (informacje jak prawidłowo wypełnić 
część II znajdują się w Dodatkowych informacjach poniżej) 
 

A. Łączny dochód brutto wszystkich uprawnionych członków rodziny w roku 2020 wyniósł 

...............................................................zł* 

B.    Niniejszym odmawiam podania informacji o wysokości dochodu na jednego członka mojej rodziny 
w roku 2020, jednocześnie przyjmując do wiadomości, iż w konsekwencji mojej decyzji zostanę 
zakwalifikowany (-a) do progu dochodowego powyżej 60.000 zł* 
 

* - zaznaczyć właściwe 
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 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie 

oraz uprzedzony(-a) o odpowiedzialności karnej z art. 270 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w Oświadczeniu. 

 Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania moich danych osobowych (dot. 
RODO).  

 Oświadczam, że znane mi są zapisy Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych ENEA, Planu 
Wspólnej Działalności Socjalnej GK ENEA oraz Preliminarza Wspólnej Działalności Socjalnej GK ENEA 
na rok 2021  (w szczególności treść zapisów dotyczących dofinansowania do wypoczynku). 

 

…………...................................................          ..................................................................... 
(data)                                              (podpis Oświadczającego) 

 

 
Dodatkowe informacje dla Oświadczającego: 
1. W przypadku, gdy decyduje się Pani/Pan na podanie dochodu brutto w celu zakwalifikowania do 

odpowiedniej grupy dochodowej – proszę wypełnić punkt A.  
a) Wybierając tę opcję należy bezwzględnie dołączyć zaświadczenie/a z urzędu skarbowego 

zawierające informację o łącznym dochodzie brutto w roku 2020 wszystkich osób uprawnionych do 
korzystania z Funduszu w chwili składania oświadczenia (nie dotyczy wnioskodawców, których 
dochód brutto na członka rodziny w 2020 r. wynosił powyżej 60.000 zł). 

b) Łącznym dochodem rodziny są wszelkie dochody brutto rodziny: pracownika, współmałżonka oraz ich 
dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że się kształcą oraz dzieci 
z orzeczeniem o niepełnosprawności bez względu na wiek. 

c) Do dochodów, o których mowa powyżej wlicza się w szczególności: dochody z tytułu umów o pracę, 
umów cywilno-prawnych; renty, emerytury, świadczenie przedemerytalne; zasiłki z ubezpieczenia 
chorobowego i wypadkowego; zasiłki dla bezrobotnych; dochody z najmu, dzierżawy; dochody 
z gospodarstwa rolnego; dochody z prowadzenia działalności gospodarczej; przychody ze zbycia 
akcji; diety radnych oraz inne dochody mające istotny wpływ na sytuację materialną i życiową 
gospodarstwa domowego. Do przychodu brutto nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym, stypendiów szkolnych/naukowych oraz świadczeń wychowawczych, 
o  których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz 
programu Dobry Start. 

d) Osoby, które korzystały w roku kalendarzowym, za który składają Oświadczenie o dochodach z ulgi 
podatkowej pt. „Zerowy PIT dla młodych” zobowiązane są przedstawić zaświadczenie z urzędu 
skarbowego z informacją dotyczącą również uzyskanych przychodów zwolnionych z opodatkowania. 

e) Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej z prowadzonej działalności gospodarczej, 
zobowiązane są załączyć do Oświadczenia również informację o wysokości deklarowanych 
dochodów z tej działalności. Nie zwalnia to z obowiązku dołączenia zaświadczenia z urzędu 
skarbowego. 

f) Osoby rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane są 
w Oświadczeniu wykazać kwotę uzyskanego przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania 
oraz załączyć potwierdzające zaświadczenie z urzędu skarbowego. 

g) Osoby uprawnione, które osiągały dochody i rozliczały się poza granicami kraju, zobowiązane są 
załączyć do Oświadczenia informację o wysokości osiągniętych dochodów w 2020r. Nie zwalnia to 
z obowiązku dołączenia zaświadczenia z urzędu skarbowego. 

h) Osoby posiadające zobowiązania alimentacyjne w Oświadczeniu nie pomniejszają uzyskanego 
dochodu o wartość należnych alimentów. Osoby, które mają zasadzone alimenty na dzieci, 
nie doliczają ich do dochodu brutto wykazywanego w Oświadczeniu. 

i) Osoby posiadające rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem, a prowadzące wspólne 
gospodarstwo domowe zobowiązane są do złożenia również zaświadczeń z urzędu skarbowego 
o dochodach współmałżonka. 

2. W przypadku, gdy decyduje się Pani/Pan na odmowę podania dochodu brutto, co będzie skutkowało 
automatycznym zakwalifikowaniem do progu dochodowego powyżej 60.000 zł – proszę zaznaczyć punkt B. 

 

CZĘŚĆ III - WYPEŁNIA PRACOWNIK KOMÓRKI SOCJALNEJ 
 
Data wprowadzenia do systemu: ……………………………………………………………………………. 
 
Uwagi:……………………………………………………….………………………………………………….….  
 
       ………………………………….………………… 
              (podpis pracownika Komórki socjalnej) 
 
 


