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Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS  
 

 

………………………………                                                    

(miejscowość, data) 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ……………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon: ……………………….. adres e-mail: ………………………………………………… 

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………... 

 

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

za ……………… rok 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746) przyznanie świadczeń z funduszu oraz ich wysokość 

uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania                  

z funduszu. 
 

Badanie sytuacji rodzinnej i życiowej 
 

W związku z ubieganiem się o świadczenia z ZFŚS PIW w Brzegu, oświadczam, że moja rodzina składa się                            

z następujących osób: 
 

1. Wnioskodawca: …………………………………………………………………………………………. 

 

Uwaga: Jeżeli wnioskodawca jest emerytem lub rencistą należy uzupełnić i podpisać poniższe oświadczenie: 

 

Oświadczam, że od momentu przejścia na emeryturę / rentę* nie podejmowałam/em* żadnej pracy zarobkowej,         

a Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu był / nie był* moim ostatnim miejscem zatrudnienia                                 

przed przejściem na emeryturę / rentę*. 
 

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                      ……………………………                               
               (podpis wnioskodawcy) 

2. Pozostali członkowie rodziny: 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 

Wiek w latach 

dot. dzieci 

Uwagi 

(wyjaśnienie pod tabelą) 

     

     

     

     

     

Uwagi do tabeli:  

1) Do członków rodziny zalicza się:  

a) współmałżonka; 

b) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, przysposobione, dzieci przyjęte                                  

na wychowanie w rodzinie zastępczej oraz dzieci współmałżonka z nim zamieszkujące w wieku do lat 18, a jeżeli się 

kształcą i nie wstąpiły w związek małżeński do czasu ukończenia 25 roku życia oraz dzieci posiadające orzeczenie                    

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) – bez względu na wiek. 

2) w przypadku dzieci w tabeli w UWAGACH należy wpisać rodzaj szkoły do jakiej uczęszcza (np. uczy się w szkole 

podstawowej, ponadpodstawowej lub studiuje w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym), posiada orzeczenie                          

o niepełnosprawności i w jakim stopniu itp. 
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Badanie sytuacji życiowej i materialnej 
 

W związku z ubieganiem się o świadczenie z ZFŚS PIW w Brzegu oświadczam, że moja rodzina uzyskała 

następujący łączny dochód netto (przychód minus koszty uzyskania przychodu minus składki na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) za rok poprzedzający złożenie oświadczenia: 

 
Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Dochód netto roczny 

  wnioskodawca  

    

    

    

    

Łączny roczny dochód netto:   

Objaśnienia do tabeli:  
1) W tabeli należy wykazać wszystkie uzyskane dochody pochodzące ze wszystkich źródeł m.in.: wynagrodzenia                                       

ze wszystkich miejsc pracy, renty, emerytury, umów zlecenia, umów o dzieło, dochody z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej, z najmu i dzierżawy, z gospodarstwa rolnego (obliczane jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych), z dopłat 

bezpośrednich i inne dochody. 

2) Jeżeli osobie uprawnionej w roku bieżącym urodziło się dziecko lub zawarł związek małżeński, wtedy dochód netto wraz 

z przysporzeniami należy podzielić przez aktualną ilość osób w rodzinie (uwzględniając dochody netto wraz                                          

z przysposobieniami nowego członka rodziny w oświadczeniu). 

3) Jeżeli pracownik nie przepracował roku – podaje średni dochód netto z ostatnich trzech miesięcy lub dochód bieżący 

podając w uwagach jaki dochód przedstawia. 

 

Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową,  

materialną i rodzinną - przysposobienia: 
 

Objaśnienia: za dodatkowe przysporzenia uznaje się: m. in. alimenty, świadczenia rodzinne, świadczenia 

wychowawcze 500 plus, stypendia, zasiłki i inne - otrzymywane/płacone przez wszystkich członków rodziny. 

Alimenty płacone pomniejszają kwotę do dyspozycji, a alimenty otrzymywane powiększają.  

 

 otrzymywane świadczenie z programu 500+, rodzinne, stypendia, zasiłki i inne: …………… zł rocznie 

 otrzymywane alimenty: ……………… zł rocznie 

 płacone alimenty: …………………… zł rocznie (pomniejszają) 

 inne dochody: ……………………….. zł rocznie 

 

Przysposobienia łącznie: …………………………………………. zł rocznie 

 

Oświadczam, że wysokość łącznego rocznego dochodu netto wraz z dodatkowymi przysporzeniami wyniósł: 

.......................................zł  

 

Średni roczny dochód netto wraz z przysporzeniami na 1 członka rodziny wynosi: .....................................zł 

(należy podzielić roczny dochód netto wraz z przysporzeniami przez ilość członków rodziny) 

 

Średni miesięczny dochód wraz z przysporzeniami na 1 członka rodziny wynosi: ....................................zł 

(słownie: ……………………………………………………………...…………………………………………. zł) 

(należy średni roczny dochód netto wraz z przysporzeniami na 1 członka rodziny podzielić przez 12) 

 

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..... 
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Niniejsze oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego. Powyższe 

oświadczenie składam świadomy(a) skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy                        

(art. 233 i art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego).  

 

Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu do dostarczenia 

dokumentów wymienionych w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.  

                                                           
 
  

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

 

Oświadczenie należy złożyć do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

 
 

Data wpływu oświadczenia do PIW Brzeg …………………………….. 

 

 

 

 

Wyciąg z Regulaminu ZFŚS PIW w Brzegu 
 

 

VI. Zasady korzystania ze świadczeń z funduszu 

 

§ 8 
 

1. Świadczenia z funduszu uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych                      

do korzystania z funduszu oraz środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnym.  

2. Podstawą do przyznania świadczeń jest złożenie w PIW w Brzegu wniosku  wraz z załącznikami                                    

oraz oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w terminie do 30 kwietnia każdego roku 

(decyduje data wpływu i nie dotyczy zapomogi). Po tym terminie wniosek może być przyjęty jedynie w 

sytuacji, gdy niedotrzymanie terminu spowodowane zostało przyczyną niezależną od osoby uprawnionej. 

Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu.  

3. Pracownicy zatrudnieni po 30 kwietnia danego roku składają ww. oświadczenie wraz z pierwszym wnioskiem                          

po zapoznaniu z niniejszym regulaminem.  

4. Niezłożenie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej lub niewykazanie dochodów wraz                             

z przysporzeniami uzyskanych przez wszystkich członków rodziny, skutkuje odmownym rozpatrzeniem 

wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu.  

5. Osoba uprawniona pozostająca w związku małżeńskim, może nie wykazywać w oświadczeniu o sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej dochodów uzyskanych przez współmałżonka w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku o świadczenia z ZFŚS, jedynie w sytuacji orzeczonej separacji lub podpisania umowy                               

o rozdzielności majątkowej oraz w sytuacji ustania małżeństwa z powodu orzeczenia rozwodu                                           

lub unieważnienia małżeństwa przed złożeniem wniosków o świadczenia z ZFŚS.   

6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu ma prawo dokonywania weryfikacji prawdziwości danych podanych                                     

w oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. W tym celu może zażądać 

przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazanych informacji. 

Nieprzedłożenie do wglądu dokumentów w terminie określonym w wezwaniu skutkuje odmownym 

rozpatrzeniem wniosku. 
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VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 11 

1. Świadczenia socjalne z funduszu, są przyznawane na wniosek osób uprawnionych  i nie mają charakteru 

roszczeniowego, mają charakter uznaniowy.  

2. Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu w oparciu o Roczny 

plan ZFŚS PIW w Brzegu oraz po zasięgnięciu opinii pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania 

jej interesów.   

 

§ 13 

4. Regulamin jest ogólnie dostępny w PIW w Brzegu i każda osoba uprawniona ma możliwość zapoznania się                     

z jego postanowieniami. 

 


