Załącznik nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Narodowym Instytucie Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS
O DOCHODACH

……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………
(komórka organizacyjna)
……………………………………………………………………
(stanowisko)

Oświadczam, że w roku 20…. pozostawałam/em we wspólnym gospodarstwie domowym z
…….osobami.
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że średni miesięczny dochód
przypadający na jedną osobę w moim gospodarstwie domowym wynosi:

brutto*

z ubiegłego roku

1. dochód brutto na członka rodziny do 1200,00 zł.
2. dochód brutto na członka rodziny powyżej 1200,00 zł. do 1600,00 zł.
3. dochód brutto na członka rodziny powyżej 1600,00 zł. do 2200,00 zł.
4. dochód brutto na członka rodziny powyżej 2200,00zł. do 3000,00 zł.
5. dochód brutto na członka rodziny powyżej 3000,00 zł.

(należy zaznaczyć właściwy próg dochodowy według objaśnień str.2)
Pouczenie:
Zgodnie z § 8 ust 5 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w sytuacji
uzasadnionego podejrzenia wskazującego, że osoba uprawniona naruszyła w toku korzystania ze
świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS przepisy prawa, pracodawca podejmie prawem
przewidziane czynności.

................................................................................
(data i podpis składającego informację)
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*Objaśnienia:
1. W celu ustalenia miesięcznego dochodu na 1 członka rodziny należy całkowity roczny dochód brutto

2.





3.

4.

w gospodarstwie domowym podzielić przez ilość członków w rodzinie uprawnionych do korzystania
ze świadczeń ZFŚS i wspólnie zamieszkujących w dniu składania wniosku. Tak wyliczony dochód
należy podzielić przez 12 m – cy.
Do dochodu brutto wlicza się wszystkie uzyskane dochody (opodatkowane i zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych) z wyłączeniem: otrzymywanych (oraz płaconych u płacącego)
alimentów, zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków (otrzymywanych na podstawie ustawy
o świadczeniach rodzinnych), stypendiów dla uczniów i studentów oraz różnych dodatków do emerytur
i rent (np. pielęgnacyjny, dla inwalidy wojennego, kombatancki za tajne nauczanie itp.).
przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach
rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – j.t. Dz.U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód
miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przyjmuje się dochód
deklarowany przez składającego niniejszą informację, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest
wniosek. I tak:
 przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30 c (podatek liniowy) i art. 27 (zasady
ogólne) ustawy podatkowej, przyjmuje się dochód deklarowany (faktycznie osiągnięty),
 przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (karta podatkowa oraz ryczałt
ewidencjonowany), przyjmuje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
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% planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej na dany rok.
Gdy w momencie składania informacji zmieniła się sytuacja materialna rodziny uprawnionego do
pomocy socjalnej, w porównaniu do sytuacji w roku poprzednim (utrata źródła dochodu przez członka
rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (której zmieniła się
sytuacja materialna) za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód przez tą osobę, a następnie
wylicza się średni miesięczny dochód rodziny zgodnie z zasadami podanymi powyżej (tj. dochody
pozostałych członków rodziny przyjmuje się z roku poprzedniego). W ten sam sposób ustala się
ponownie dochód rodziny w przypadku, gdy zmiana nastąpiła w trakcie roku już po złożeniu niniejszej
informacji.
Gdy osoba składająca informację nie wskaże któregoś z w/w progów dochodowych, skorzysta
tylko z minimalnej pomocy gdyż średnie dochody rodziny zostaną przyjęte z najwyższego progu
dochodowego przewidzianego dla danego rodzaju świadczenia.
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