
Załącznik Nr.2
do Regulaminu ZFSS

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Kraięńskim z siedzibą w Więcborku

zdnia 12-02-2010r.

Imię i nazwisko

adres zamteszkania

Stanowisko

(nr emerytury, renty w przypadku emerytów i rencistów)

INFORMACJA

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku
kalendarzowym .........

z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informuję' że w skład mojej rodziny oprocz mnie wchodzą następujące osoby uprawnione
zgodnie z $ 8 Regulaminem do korzystania z ZFSS:

Po zsumowaniu wszystkich dochodów i podzieleniu tchprzez liczbę członków rodziny średni
dochód brutto na jednąosobę w mojej rodzinie (z pomniejszenlem o nalezne składki ZUS za
rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja i podzielony pIzez 12) wynosi:

zł. brutto
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oŚwiadczenie .iest dokumentem w rozumieniu art.245 Kodeksu postępowania cywilnego, a prawdziwoŚć
danych w nim zawartych potwierdzona własnoręcznym podpisem może być weryfikowana w trybie i na

warunkach określonych w art. 253 K.p.c.

Świadoma/y odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 r. Nr 88o poz. 533 z
późn,zm.), który za składanie nieprawdziwych zeznań lub zatajenie prawdy przewiduje karę pozbawienia
wolności do lat 3 oraz odpowiedzialności przewidzianej w $ 22 Regulaminu ZFSS' prawdziwoŚć wyżej

przeclstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

W y r aŻam Zgo dę na pr zętw ar Zan\e dany ch zaw artych we wnio sku do celów ZF S S .

( data i czytelny podpis pracownika)

8) Zgodnie Z $ 3 ust. 1 Regulaminu informacja składana jest do 3L marca każdego roku
kalendarzowego u pracownika ds. organizacyjnych i personalnych PCPR. osoba, która nie

złoŻyłatakiej informacji Iub złoŻyłająpo terminie (z wyjątkiem osób przyjętych po terminie
składania informacji) będzie 

'mogła 
w danym roku korzystaó z ulgowych świadczeń

finansowanychze środków ZFSS korzystając znajniŻszego progu dofinansowania ($ 3 ust.2
Regulaminu);

**)Za dochód uwaŻa się wszelkie przychody (dochód brutto) z tyiułu zattudnienia,
działalności gospodarczej' umów z|ecenta lub o dzieło, alimentów ' stypendiów' emerytur i
rent wraz ze wszystkimi dodatkami' zasiłki z ubezpieczenia Społecznego, innych świadczeń
rodzinnych, zasiłek dla bezrobotnych ' oszacowane ptzez wnioskodawcę dochody z ryczaŁtu
ewidencjonowanego i karty podatkowej, dochód z gospodarstwa rolnego liczony zgodnię z
ustawąo pomocy Społecznej i inne jeŻe|t występują itd.

Podstawowym dokumentem przy ustalaniu dochodu rocznego jest roczne zeznanię o

wysokości uzyskane dochodu (PIT) - składane przezwypełniającego oŚwiadczetl'e.

Sredni dochód na członka rodziny to łączne dochody brutto (z pomniejszeniem o nalezne

składki ZIJS zarok poprzedzający tok, w którym składana jest informacjai podzielony pIzez
12) wszystkich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego

,-r*w
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