Załącznik
do Zarządzenia Nr 129.2018
Dyrektora MOPS
z dnia 21.12.2018
Informacja
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, zamierzającej skorzystać
z ulgowych świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w roku ……………………
Częstochowa, dnia ……………………
……………………………………………………
(imię i nazwisko osoby uprawnionej)
……………………………………………………
(adres zamieszkania)
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób (wspólnie gospodarujących)
i w roku ……………………. uzyskała dochody w wysokości:
Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa
Składający
oświadczenie

Data
urodzenia

Miejsce pracy, nauki

Źródło
dochodu*

Wysokość
dochodu*

Razem dochód
Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie wynosi: …………………………
1.
2.

Prawidłowość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy/a
odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do uzyskania świadczeń z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.
………………………………………………………
(czytelny podpis składającego informację)

Wyjaśnienia:
1.
W rubryce „Źródło dochodu” należy wskazać pochodzenie uzyskanego dochodu np. stosunek pracy, renta,
działalność gospodarcza, umowa zlecenie, świadczenie 500+ itp.
2.
W rubryce „Wysokość dochodu” należy podać łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym
składana jest informacja) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, podatek i składki zdrowotne,
a następnie podzielony przez 12. Do dochodu wlicza się wszystkie uzyskiwane dochody członków rodziny
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz dochody zwolnione z podatku
np. dochody uzyskiwane w ramach Programu Rodzina 500+, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego itp.,
a także dochody uzyskiwane za granicą.
3.
Przy dochodach uzyskiwanych z działalności gospodarczej przyjmuje się:
1) przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30c (PIT-36L-podatek liniowy) i art. 27 (PIT-36 zasady
ogólne) ustawy podatkowej, przyjmuje się dochód deklarowany (faktycznie osiągnięty);
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2)

4.

5.
6.

7.

przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (PIT-16 i PIT-28) przyjmuje się deklarowaną podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenie społeczne.
Przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się
dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Jeżeli członek rodziny nie uzyskał żadnego dochodu w rubryce „Wysokość dochodu” należy wpisać
„nie osiągnął dochodu”.
W przypadku, gdy w złożonej informacji osoba uprawniona nie poda dochodów uzyskiwanych przez wspólnie
zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, pomoc socjalna dla tej osoby
i jej rodziny będzie ustalana w oparciu o dochody z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego
świadczenia.
Pracodawca corocznie sprawdza wiarygodność losowo wybranych Informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej osoby uprawnionej, zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych.
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