Oświadczenie
osoby uprawnionej do korzystania w roku……………….
ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Ja niżej podpisany(a) niniejszym oświadczam, że w roku…………………….łączne miesięczne dochody
brutto* wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i wspólnie prowadzących
gospodarstwo domowe wyniosły ……………………. Złotych, co w przeliczeniu na (podać ilość osób w
rodzinie) …………………..osób(y) stanowi …………………… złotych na jedną osobę.
Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.233 Kodeksu Karnego, potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w oświadczeniu pod rygorem
odpowiedzialności karnej.

……………………………………………….
Data i podpis wnioskodawcy

Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły każdego roku.
*przychód minus koszty uzyskania przychodu.
Pouczenie:
Do składanego oświadczenia bierze się pod uwagę dochód roczny wykazany w zeznaniu podatkowym
za rok poprzedzający rok, w którym pracownik ubiega się o przyznanie świadczenia z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przez dochód należy rozumieć pojęcie dochodu określone w art.9 ustawy z dnia 26 lipca 1991roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst jednolity z 2016r. Dz. U.poz.2032 ze zmianami) – tj.
nadwyżka sumy przychodów nad kosztami uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, a więc:
1) Dochody roczne wykazane w zeznaniu podatkowym PIT 36,
2) Dochody roczne wykazane w zeznaniu podatkowym PIT 37,
3) Dochody roczne wykazane w zeznaniu podatkowym PIT 40.
Wykazane dochody roczne w w/w zeznaniach należy pomniejszyć o kwotę świadczonych na rzecz
dzieci alimentów ustalonych wyrokiem sądowym lub ugodą sądową lub uwzględnić kwotę
alimentów otrzymywanych na rzecz dzieci na podstawie wyroku lub ugody sądowej .
Do oświadczenia należy dołączyć:
- zaświadczenie potwierdzające naukę uprawnionego członka rodziny (w wieku od 18 do 24 roku
życia)
* kserokopię zeznań podatkowych.

Osoba uprawniona zobowiązana jest złożyć oświadczenie ponownie w przypadku zakwalifikowania
się w ciągu roku do innej grupy uprawnionych.

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Nazwisko ………………………..……………………………………… imię ………………………………………………………………..
Miejsce pracy …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o przyznanie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dofinansowania do wczasów zorganizowanych,
Dofinansowania do wczasów we własnym zakresie,
Dofinansowania do kolonii i obozów,
Dofinansowania do wycieczki,
Dofinansowania do sanatorium,
Dofinansowania do biletów na imprezy itp.

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Lp.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Miejsce
pracy - nauki

Stopień
pokrewieństwa
(w stosunku do
wnioskodawcy)

Wysokość
dochodu

Do niniejszego wniosku załączam dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów przez
wymienione osoby w oświadczeniu.

…………………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

