Załącznik nr 1
do
Regulaminu ZFŚS ……………….

Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej
osoby zamierzającej korzystać w roku kalendarzowym _________ ze świadczeń
finansowanych z ZFŚS

…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
(Nazwisko i imię)

(pracownik /emeryt /rencista)

…………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

I.Dane o członkach rodziny:
L.p Nazwisko i imię
.

Stopień
pokrewieństw
a1

Data
urodzenia
(dot. dzieci)

1

Wnioskodawc
a

……………
………

………………
…..

……………
………

2
3
4
5
x

Razem

Źródło dochodu
pracy / nauki

Dochód2
(średni za rok
poprzedni lub z
ostatnich 3 mcy)

…………………
……

Oświadczam, iż łącznie średnie dochody2 wszystkich członków mojej rodziny1 wspólnie
zamieszkujących i gospodarujących, za rok poprzedni / z ostatnich 3 m-cy poprzedzających datę
złożenia wniosku, wynosiły …………………………. zł, co w przeliczeniu na osobę w rodzinie
miesięcznie stanowi …………………………….zł.
II. Oświadczam, że nie ujawniam dochodów i wyrażam zgodę na wypłatę świadczenia w
najniższej
wysokości.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y
odpowiedzialności przewidzianej z art. 271 k.k.

Bełchatów, dnia ……………………………………………
…………………………………………………………………..
/ czytelny podpis
wnioskodawcy/

1

Członkowie rodziny :

a)
b)

współmałżonek
konkubenci – jeżeli zamieszkują razem z osobą uprawnioną i prowadzą z nią wspólnie
gospodarstwo domowe, będący na jej wyłącznym utrzymaniu
c)
dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
dzieci współmałżonka jeżeli na tym małżonku ciąży obowiązek wychowania i utrzymania dziecka – w
wieku do lat 18, a uczące się w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym bez względu na wiek,
nie dłużej niż do lat 25
d)
dzieci posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności bez względu na wiek i
wspólnie zamieszkujące z wnioskodawcą (bez prawa do renty)
2

Za dochód uznaje się :

a)
b)

dochód brutto (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania)
dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej
działalności, przy czym w tym przypadku przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek
ubezpieczenia, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
c)
inne dochody np. alimenty, renta rodzinna …

