Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię)
……………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
……………………………………………………………………………..
(stanowisko pracy)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że moja rodzina składa się z ……… osób. Miesięczny dochód brutto, minus
koszty uzyskania przychodów, na członka rodziny w roku …………… mieści się w przedziale:

Przedziały

Dochód (brutto)*

dochód na jednego członka rodziny nie przekracza minimalnego
wynagrodzenia brutto
dochód na jednego członka rodziny stanowi do 120 % kwoty
minimalnego wynagrodzenia brutto,
dochód na jednego członka rodziny stanowi 120 % i więcej kwoty
minimalnego wynagrodzenia brutto
świadomie nie wskazuję dochodu
*w odpowiedniej kolumnie „Dochód (brutto)” zaznaczyć „X”
Jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z ZFŚS w roku …………… zgłaszam:
Lp.

Nazwisko i imię
dziecka/małżonka

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Uczy się w systemie dziennym (nazwa
szkoły) / pracuje / pobiera
emeryturę/rentę

Oświadczam, że wszystkie dane podałem/-am zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem świadomy/-a faktu, że
przez złożenie nieprawdziwego oświadczenia o wysokości dochodu tracę prawo do korzystania z funduszu w roku
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złożenia nieprawidłowego oświadczenia i zwrócenia niesłusznie pobranych świadczeń – zgodnie z zapisami w
Regulaminie ZFŚS.
UWAGA:
miesięcznym dochodem brutto rodziny jest: roczna suma dochodów brutto pracownika i współmałżonka oraz innych członków
rodziny na podstawie PIT-ów za ubiegły rok, a także roczny dochód z tytułu renty, emerytury, alimentów i innych dochodów,
podzielone na 12 miesięcy i podzielone przez ilość osób w rodzinie.
Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że dochód w mojej rodzinie jest podany ze wszystkich źródeł utrzymania, a dane zawarte
we wniosku są prawdziwe. Znane mi są przepisy Kodeksu Karnego art. 233 § 1 i 2 kk o odpowiedzialności za podanie
nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistością danych. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb socjalnych (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z poźn. zmianami).

……......................................................
/podpis wnioskodawcy/

Oświadczam, że nie wskazując miesięcznego dochodu na 1 członka rodziny za ubiegły rok, wyrażam zgodę na przyznanie
najniższego świadczenia z funduszu.

……......................................................
/podpis wnioskodawcy/
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