
Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczo-

Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie   

 

 

…………………………………………………                                Lublin, dnia…………………….. 
           (imię i nazwisko pracownika/emeryta/rencisty) 
 

 

……………………………………………………………… 
                         (miejsce zamieszkania) 

                                                                    
Oświadczenie  o średnim miesięcznym dochodzie 

 pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 

 dla potrzeb świadczeń z ZFŚS 
 

1.  Członkowie rodziny - osoby  stanowiące  gospodarstwo  domowe * 

 
 

L.p 
 

Nazwisko i imię 
Stopień 

pokrewień-

stwa 

Dane dotyczące dzieci Uwagi 

Data urodzenia Miejsce pobierania 

nauki 
 

1.  pracownik 
emeryt, 
rencista 

x x  

2.    

 

  

3.    

 

  

4.    

 

  

5.    

 

  

 

2. Oświadczenie wnioskodawcy 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kk za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam, że średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny** zamieszkującego we 

 wspólnym gospodarstwie domowym* stanowi kwotę .............................zł. 

3. Oświadczenie emeryta/rencisty: 

 Świadoma/y odpowiedzialności karnej z art. 233 kk za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam, że (właściwe podkreślić): 

- nie pozostaję w stosunku pracy 

- pozostaję w stosunku pracy, ale pracodawca nie tworzy funduszu świadczeń socjalnych i nie 

wypłaca świadczenia urlopowego.                                                                                                                              

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia 

wniosku o świadczenie z ZFŚS. 

                                                                                                  ………………………………… 
                                                                                                                                (podpis pracownika) 



  * gospodarstwem domowym, zgodnie z definicją GUS-u, jest zespół osób spokrewnionych 

lub niespokrewnionych, mieszkających wspólnie i wspólnie utrzymujących się. 

**średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny ustala się sumując roczny   

przychód wszystkich członków gospodarstwa  domowego  osoby uprawnionej pomniejszony 

o koszty uzyskania przychodu oraz składki  na  ubezpieczenia  społeczne, dzieląc  go  przez  

12 miesięcy,  a następnie dzieląc przez liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe.  

 

Dochód w szczególności obejmuje: 

1) dochody otrzymane ze stosunku pracy, w tym zasiłki z ubezpieczenia społecznego 

otrzymane w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, macierzyński, 

opiekuńczy, wychowawczy, świadczenie rehabilitacyjne), 

2) emerytury i renty ze wszystkimi dodatkami, 

3) dochód z gospodarstwa rolnego, 

4) dochód z działalności gospodarczej, 

5) dochód z pracy zawodowej osiągany przy wykonywaniu wolnego zawodu, stałej 

działalności wytwórczej lub artystycznej, pracy agencyjnej, umowy o dzieło lub zlecenia, 

6) alimenty, przy czym alimenty otrzymane powiększają dochód, a płacone go obniżają, 

7) inne dochody opodatkowane i nieopodatkowane (w szczególności: staże europejskie, 

dotacje unijne, diety radnego, świadczenia 500+, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, 

świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

inne). 

 
  

 

 

 


