Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Prokuratury Okręgowej w Słupsku

OŚWIADCZENIE
O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA ZE
ŚWIADCZEŃ ZFŚS*
Nazwisko i imię: ________________________________________________________________________
Pracownik /Emeryt/ Prokurator w stanie spoczynku
(zaznaczyć właściwe)

Jednostka organizacyjna: _________________________________________________________________
Adres zamieszkania: _____________________________________________________________________
Telefon wewn.:_____________________

Telefon kom.:__________________________

Oświadczam, że w roku ______dochody osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie
domowym wyniosły:
Imię i Nazwisko

Lp.

Stopień pokrewieństwa

Data
urodzenia

Roczny dochód
(patrz objaśnienia)

w wierszu 1 wpisać dane pracownika,
emeryta, prokuratora w stanie
spoczynku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A.

ŁĄCZNY DOCHÓD ROCZNY CAŁEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO (suma dochodów osób z
wierszy 1-7)** (Objaśnienia)

B.

ŁĄCZNY DOCHÓD MIESIĘCZNY CAŁEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO (suma z wiersza A
podzielona przez 12)

C.

ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (suma z wiersza
B podzielona przez ilość osób)

Oświadczam, że średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w mojej rodzinie***
w roku

____________

wyniósł :

___________________zł _________ gr

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez pracodawcę wyłącznie do celów związanych z gospodarowaniem środkami ZFŚS.
Świadoma(y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego świadczenia z funduszu
socjalnego oświadczam, że podane informacje dotyczące mnie i mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem.

Miejscowość_________________________

Data________________

Podpis__________________________

Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Prokuratury Okręgowej w Słupsku

OBJAŚNIENIA:
Pełna treść dotycząca oświadczenia – patrz §§ 14, 15, i 16 oraz 37 Regulaminu ZFŚS

Oświadczenie składa się w zamkniętych opisanych kopertach z wyraźnym oznaczeniem wnioskodawcy
i rodzaju dokumentu ( Janina Kowalska-oświadczenie).
*Wszystkie osoby uprawnione zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych
ze środków Funduszu, powinny złożyć do Komisji Socjalnej oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.
Osoby zatrudnione w trakcie roku oświadczenie składają niezwłocznie (14 dni).
W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej i materialnej powodującej zmianę wysokości świadczeń przyznawanych
z funduszu socjalnego (urodzenie dziecka, utrata lub uzyskanie źródła dochodu), osoba uprawniona ma prawo
dokonania korekty oświadczenia w trakcie roku.
** Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania1), w tym
świadczenia uzyskiwane z Programu Rodzina 500+ oraz kwotę alimentów uzyskiwanych od

innych osób

niezamieszkujących i niegospodarujących wspólnie z uprawnionym, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób niezamieszkujących i niegospodarujących wspólnie z
uprawnionym,
4) koszty uzyskania przychodów
1)

wysokość ustalana m.in. na podstawie rocznego zeznania o wysokości uzyskanego dochodu za rok ubiegły (PIT) dla

wszystkich członków rodziny - rozumianej, jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
*** Średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym tj. łączny dochód
roczny (za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składane jest oświadczenie), każdej osoby prowadzącej
wspólne gospodarstwo domowe z Wnioskodawcą, podzielony przez 12 miesięcy i ilość osób w gospodarstwie
domowym.

