
Załącznik nr 1a do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 

WNIOSEK  O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
DLA PRACOWNIKA 

 
Nazwisko i imię pracownika: ….................................................................................................................................................... 

  
PESEL: …...........................................................................….       Tel. kontaktowy: ….................................................................... 

  
Stanowisko: …………….……………………………………………………………………………………………………………..……….……………………..……………. 
 
Miejsce zatrudnienia: …............................................................................................................................................................... 
 
Wnoszę o przyznanie mi świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
 
………………………………………...                                         ………………..…………………..…………………………………………. 
     (miejscowość i data)                                                                                (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
  

O Ś W I A D C Z E N I E 
OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS O UZYSKANYCH DOCHODACH 

  
Oświadczam, że w roku ......................... w moim gospodarstwie domowym zamieszkiwały/-o …........ osoby/osób 
 

L.p. 
Osoby pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym 
(nazwisko i imię) 

Rodzaj stosunku rodzinnego 
łączącego osobę 
z wnioskodawcą 

Data urodzenia 

1  WNIOSKODAWCA  

2    

3    

4    

5    

 

TABELA KRYTERIUM DOCHODOWEGO 
 

Progi dochodowe 
Dochód miesięczny na członka rodziny pozostającego 

z uprawnionym we wspólnym gospodarstwie domowym /w zł/ 

I do 2600 zł  

II 2601-3200 zł  

III 3201-3800 zł  

IV 3801-4400 zł   

V powyżej 4400 zł  
właściwe zakreślić  X 

 
Świadoma/-y odpowiedzialności służbowej i karnej z art. 233 §1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy  
oświadczam, że wyżej podane informacje są zgodne z prawdą.  
 
 
 
………………………………………….……………………….………...                           ………………………….………………………....…………………………… 
                         (miejscowość i data)                                                                (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 
 



INFORMACJA DO WNIOSKU O WYPŁATĘ  
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
1. Przedłożony Państwu wniosek o wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

i deklaracja przynależności do poszczególnych grup dochodowych stanowią integralną część Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczeń o dochodach  
w terminie wskazanym w treści Regulaminu, uzyskają świadczenia z Funduszu w wysokości przewidzianej 
dla osób o najwyższych dochodach.  

2. Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:  
a. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy) 

od pierwszego dnia zatrudnienia do dnia rozwiązania umowy, z wyjątkiem osób przebywających na 
urlopie bezpłatnym trwającym dłużej niż 14 dni kalendarzowych, 

b. pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowanie zdrowia, 
c. byli pracownicy uczelni. 

3. Wysokość przyznawanych świadczeń uzależniona jest od kryterium dochodowego, czyli od sytuacji  
materialnej osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia i osób pozostających z nią we wspólnym  
gospodarstwie domowym, tzn. małżonka i dzieci wnioskodawcy do 18. roku życia lub uczące się  
do 26. roku życia stale z nim zamieszkujące i gospodarujące /ostatni rocznik urodzenia dziecka, który 
można uwzględnić to rok 1993/.  

4. Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontrolę przez  
JM Rektora oświadczeń o dochodach oraz dokumentów (PIT za rok 2019) potwierdzających kwoty 
uzyskiwanych dochodów przez pracownika oraz członków jego rodziny.  

5. Sposób liczenia dochodu: 
a. dla dochodów ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, emerytur i rent oraz 

wynagrodzeń autorskich są to wszystkie dochody zawarte w rozliczeniu rocznym PIT (za rok 2019) 
po odliczeniu  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  oraz  po odliczeniu należnego podatku 
dochodowego za  rok  podatkowy  w  przeliczeniu  na  12 miesięcy  i  na  osoby  pozostające  we 
wspólnym gospodarstwie domowym; 

b. dla dochodów z działalności gospodarczej i innej niż opisane powyżej, dochodem jest przychód 
pomniejszony o koszty jego uzyskania i o podatek dochodowy, zgodnie z deklaracją roczną PIT.  

Oznacza to, że liczymy wszystkie dochody z ostatniego roku, nie tylko pensję otrzymywaną  
z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Swoje dochody sumujemy z dochodami współmałżonka  
i innych osób w gospodarstwie domowym, które uzyskały we wskazanym okresie dochód,  
i dopiero wtedy dzielimy przez 12 miesięcy i przez liczbę uprawnionych w rodzinie 
(współmałżonkowie i dzieci). 

 


