Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS
w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

………………………………….
(Nazwisko i imię)

Prószków ………………………..

………………………………….
(stanowisko)

INFORMACJA
o sytuacji materialnej i rodzinnej uprawnionego do korzystania ze świadczeń z ZFŚS
w Zespole Szkól im. J. Warszewicza w Prószkowie
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych informacji w celu uzyskania
nienależnych korzyści materialnych, składam następującą deklarację o sytuacji rodzinnej
i materialnej.
l. Stan rodzinny uprawnionego:
(pracownika, emeryta, rencisty, pobierającego świadczenie kompensacyjne)
Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu:
(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i studentów studiów licencjackich
i magisterskich wymagane zaświadczenie o kontynuacji nauki )

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

DOCHODY ŁĄCZNIE

Wiek

Wysokość osiąganych
dochodów

2. Sytuacja materialna rodziny:
Dochody brutto moje i wymienionych członków rodziny przeliczone na l osobę
(patrz wyjaśnienia poniżej pkt 2)

I. odpowiadają dochodom w wysokości:

_____________________
wysokość dochodu na 1 osobę

II. odpowiadają dochodom powyżej 2 500,00 zł

_________________

………………………………..
(podpis uprawnionego)
Wyjaśnienia do sposobu wyliczenia wysokości dochodów:
1. Niniejsza deklaracja składana jest w celu korzystania z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w związku z uzależnieniem przyznawania świadczeń od sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych (art. 8 ust. l ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335
z późn. zm.).
2. Dochody brutto należy liczyć jak do zeznań podatkowych za rok ubiegły, uwzględniając
wszystkie przychody, pomniejszone o koszty uzyskania, bez uwzględnienia ulg i potrąceń,
a następnie przeliczyć na l osobę wg następującego wzoru.

Roczna suma dochodów członków rodziny
——————————————————————— = dochód na l osobę
12 x ilość osób w rodzinie

Osoby o dochodach niższych niż 2 500,00 zł na jedną osobę prosi się o udokumentowanie
rozliczeniem podatkowym za rok 2015.
Minimalne wynagrodzenie w roku 2016 określone przez Prezesa Rady Ministrów wynosi
1850,00 słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100

___________________________________________________________________________

Kwalifikacja Pracodawcy do grupy ……...............

Przewodniczący Komisji Socjalnej ………………

Uzgodniono:

