
 

 

           Załącznik nr 2 
            do Regulaminu ZFŚS  

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

 

…………………………………………………….                                                    
                                              (adres, telefon) 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

za  2020 rok 

 

Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu netto za 2020 r. przypadającego na 

jednego członka rodziny / gospodarstwa domowego wynosiła: 

 

 do 1 000 zł 

 powyżej 1 000 zł do 1 500 zł 

 powyżej 1 500 zł do 2 000 zł 

 powyżej 2 000 zł do 2 500 zł 

 powyżej 2 500 zł do 3 000 zł 

 powyżej 3 000 zł do 3 500 zł 

 powyżej 3 500 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). 

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.                   

 

 …………………………………………………….              …………………………………………………. 

(miejscowość, data)         (podpis wnioskodawcy) 

 
Objaśnienia:    

 

 za osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym uważa się: wnioskodawcę, współmałżonka oraz 

dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy do ukończenia 18 roku życia  (jeżeli nadal uczęszczają do 

szkoły, uczelni do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia - zaświadczenie  

z uczelni). 

 za dochód mający wpływ na sytuację życiową, rodzinną i materialną uznaje się: 

wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, emerytury i renty, nauczycielskie świadczenia 

kompensacyjne, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone wg ha 

przeliczeniowych obliczonych jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dochody z działalności gospodarczej 

lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności, dochody z umów zlecenia, umów o dzieło, umów 

agencyjnych lub umów o prace nakładczą, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  

i macierzyństwa, zasiłki przysługujące bezrobotnym, dochody z tytułu wykonywania wolnego zawodu, 

działalności twórczej lub artystycznej, stypendia, dochody dziecka będącego na utrzymaniu rodziców (do 

ukończenia 25 roku życia), alimenty (alimenty płacone pomniejszają kwotę do dyspozycji, a alimenty 

otrzymywane powiększają). 

 



 

 

 średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny/gospodarstwa domowego obliczamy: odejmując 

od rocznych  przychodów  koszty uzyskania przychodu,  podatek,  składki na ubezpieczenie społeczne oraz 

składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Roczny dochód netto wszystkich członków rodziny/gospodarstwa 

domowego, należy podzielić przez ilość osób wchodzących w skład rodziny/członków gospodarstwa domowego a 

następnie podzielić przez 12 miesięcy. 

 

 

Klauzula informacyjna 

– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

 

Zgodnie z art. 13 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) zwanym dalej RODO informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, 

ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek, tel. + 48 (62) 761-85-40, reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: 

iod@zsogrodnik.opatowek.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczeń  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

4. Dane osób uprawnionych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w związku z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminem 

ZFŚS. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przyznania świadczenia wynikającego  

z prawa pracy – świadczenia z ZFŚS.  

6. Dane osobowe osób uprawnionych przechowywane będą przez okres ubiegania się  

o konkretne świadczenie oraz przez czas niezbędny do ustalenia prawa do świadczenia i realizacji tego prawa, 

a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie  

z art. 291 § 1 Kodeksu pracy. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak nie później niż do wypłaty 

świadczenia. Cofnięcie zgody następuje na piśmie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

………………………….. 

miejscowość, data    

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną 

 

  

 …………………………. 

  Czytelny podpis 

 

mailto:iod@zsogrodnik.opatowek.pl

