Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
ZSP MSG w Myślenicach

Załącznik Nr 1 do regulaminu ZFŚS ZSP MSG w Myślenicach

Myślenice, dnia……………………
……………………………………
nazwisko i imię

……………………………………
miejsce zamieszkania

……………………………………
stanowisko

OŚWIADCZENIE
Złożone dla ustalenia wysokości dochodów na członka rodziny na podstawie zeznań podatkowych za rok
…………
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam że:
1. dochody moje
w wysokości …………………zł brutto
2. dochody męża/żony

w wysokości.…………………zł brutto

3. dochody osób prowadzących ze mną wspólne gospodarstwo domowe
w wysokości…………………..zł brutto
RAZEM: ………………….zł/rok
Ilość osób w rodzinie prowadzących ze mną wspólne gospodarstwo i utrzymujących się z tego dochodu
………………
………………………………………
podpis pracownika (emeryta, rencisty)

Wypełnia szkoła,
Stwierdzam, że średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie w roku ………
wyniósł …………………………zł brutto
(słownie złotych …………………………………………………….. ……../100)
……………………………………
podpis osoby upoważnionej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
ZSP MSG w Myślenicach

Załącznik Nr 1A do regulaminu ZFŚS ZSP MSG w Myślenicach

Myślenice, dnia……………………
……………………………………
nazwisko i imię

……………………………………
miejsce zamieszkania

……………………………………
stanowisko

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wysokość moich dochodów za rok ……………..kwalifikuje mnie do otrzymywania
najniższych świadczeń socjalnych.

………………………………………
podpis pracownika (emeryta, rencisty)

Objaśnienie do oświadczenia
Oświadczenie złożone przez pracownika jest dokumentem w świetle art. 245 kodeksu postępowania cywilnego, a
prawdziwość danych w nim zawartych, potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie
może być weryfikowana w trybie art. 253 tego kodeksu
Art. 245. Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie
zawarte w dokumencie.
Art. 253. Jeżeli strona zaprzecza prawdziwości dokumentu prywatnego albo twierdzi, że zawarte w nim
oświadczenie osoby, która je podpisała, od niej nie pochodzi, obowiązana jest okoliczności te udowodnić.
Jeżeli jednak spór dotyczy dokumentu prywatnego pochodzącego od innej osoby niż strona zaprzeczająca,
prawdziwość dokumentu powinna udowodnić strona, która chce z niego skorzystać

Przez dochód na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z funduszu należy rozumieć
wszystkie uzyskane przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno
podlegające opodatkowaniu jak i zwolnione z tego podatku, na przykład wynagrodzenie za pracę oraz wszelkie
dodatki do wynagrodzenia, nagrody i premie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, renty,
emerytury, zasiłki i świadczenia wypłacane przez powiatowy urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej,
wynagrodzenia z tytułu umów o charakterze cywilnoprawnym – zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy itp., po
odjęciu kosztów ich uzyskania oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (tzw. dochód brutto w
zeznaniu podatkowym)
W przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym
należy wykazać faktycznie uzyskany dochód, nie niższy jednak niż zadeklarowana podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia
społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
(http://www.stat.gov.pl )
W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (np. w formie karty podatkowej)
przyjmuje się, że dochód jest równy zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego uznaje się, że jest on równy przeciętnemu
dochodowi z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanemu corocznie w
drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym.
W związku z powyżej przytoczoną definicją „dochodu brutto” przy ustalaniu dochodu w gospodarstwie domowym
Wnioskodawcy, nie uwzględnia się między innymi:
 świadczeń rodzinnych wypłacanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatków
rodzinnych i pielęgnacyjnych;
 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób
uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznanych na podstawie przepisów
o systemie oświaty.
Gdy w momencie składania informacji (uprawniony do pomocy socjalnej) członek rodziny utracił dane źródło
dochodów (np. bezrobocie czy przejście na urlop wychowawczy itp.) to zamiast dochodu za poprzedni rok podaje
się aktualnie osiągany dochód, przez tę osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny, zgodnie z
zasadami podanymi powyżej.
W przypadku nawiązania umowy o pracę, (nowa umowa) w trakcie trwania roku pracownik składa oświadczenie o
dochodach przy podpisywaniu umowy o pracę, w której zawiera dochód za poprzedni rok kalendarzowy, a w
przypadku podejmowania pracy po raz pierwszy i braku dochodów za rok poprzedni – wysokość dochodów
ustalana jest na podstawie aktualnych składników wynagrodzenia.
Osoba, która nie złoży oświadczenia nie będzie mogła w danym roku korzystać z ulgowych świadczeń
finansowanych z ZFŚS.

