
Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS  
 

 

 

 

…………………………………………………….                                                    
(imię i nazwisko wnioskodawcy)  

 

…………………………………………………….                                                    
(miejscowość ) 

OŚWIADCZENIE 

O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ 

ZA 2019 ROK 
 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

 

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

 

2. Pozostali członkowie: 

Lp. 
Imię  

i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Data urodzenia 

 /(wiek) 

Uwagi: 

Np. uczy się, posiada orzeczenie o niepełnosprawności, 

jest bezrobotny. 

 

 
    

     

     

     

     

     

     

 

3. Oświadczam, że wysokość średniego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego wynosiła: 

Roczny dochód łączny w gospodarstwie 

domowym wynosi: 
Za  roczny dochód łączny uważa się: dochód z  rocznego 
zeznania podatkowego pomniejszony o zapłacone składki na 
ubezpieczenie społeczne wszystkich osób wykazanych w pkt 1 
i 2 oświadczenia. 

 

                                                              

       ………………………………………… zł. 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa 

domowego  wynosi: 
Za średni dochód na 1 członka gospodarstwa uważa się: 
roczny dochód łączny podzielony na ilość członków rodziny) 

 

 

       ………………………………………… zł. 

Średni miesięczny dochód na 1 członka 

rodziny wynosi: 
Średni miesięczny dochód na 1 członka rodziny uważa się 
średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego 
podzielony przez 12 miesięcy 

   

       ………………………………………… zł. 

 



Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową, materialną i rodzinną  

(nie wpisywać  spłat kredytów, pożyczek itp.) 

- płacone alimenty, otrzymywane alimenty, świadczenia z programu 500 +, rodzinne, stypendia, zasiłki stałe, dopłaty 

bezpośrednie z rolnictwa  i inne 

w łącznej kwocie miesięcznej ……………zł./, tj. .................../ zł na członka rodziny miesięcznie 

- uwagi  …………………….. ………………………………………………………………… 

 Łączna  miesięczna kwota dochodu wraz z dodatkowymi przysporzeniami mającymi wpływ na 

sytuację życiową na członka rodziny wynosi: 

 

 

                                           zł. 

 

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). 

…………………………………………………                                    ................................................................. 
(miejscowość, data)             (podpis wnioskodawcy) 

 

ZOBOWIĄZANIE 

Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych 

przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

W przypadku zmiany mojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej mającej wpływ na średni dochód  

lub pozostałe przysporzenia i wysokość dofinansowania lub refundacji wg zasad określonych w Regulaminie, 

zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji danych ujętych w niniejszym Oświadczeniu. 
 

…………………………………………………                                    ................................................................. 
(miejscowość, data)             (podpis wnioskodawcy) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Korczynie 

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Dane kontaktowe: tel. 134354025 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: biuro@biuroaudytu.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 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,  

w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt c, art. 9 ust. 2 lit. b 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z realizacją świadczeń z ZFŚS. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania ze świadczeń socjalnych  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty  

z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. 

7. Dane będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Każdemu przysługuje prawo żądania dostępu do  danych osobowych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej 

10. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

…………………………………………………                                    ................................................................. 
(miejscowość, data)             (podpis wnioskodawcy) 

 


