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Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za 2018 rok 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 

I. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe w rozumieniu § 6 pkt. 16 Regulaminu  

składa się z następujących osób: 

1. Wnioskodawca, 

2. Pozostali członkowie (współmałżonek/konkubent) ……………………………osób,  

/podać liczbę/ 

w tym dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu rodziców/opiekunów do 25 roku życia 

pod warunkiem, że się kształcą …………………………….. 

/podać liczbę/ 

3. Wszystkie dzieci w podziale wiekowym (podać liczbę): 

1) dzieci do lat 4 (rocznikowo)  ……………, 

2) dzieci od 1 do 18 roku życia (rocznikowo) …………….., 

3) dzieci uczące się w szkołach dla młodzieży ponadgimnazjalnych  

i ponadpodstawowych ……………… 

 

II. Oświadczam, że uwzględniając: 

1. roczny łączny dochód w gospodarstwie domowym na podstawie PIT-ów*, 

2. rocznie płacone alimenty, 

3. rocznie otrzymywane alimenty, 

4. roczne świadczenia z programu 500+, rodzinne, zasiłki stałe i inne świadczenia, 

 
*emeryci i wpisują kwotę z rubryki PIT „Dochód” 

*pracownicy wpisują dochód z rubryki PIT „Dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne” 

 

średnia  miesięczna kwota dochodu wraz z dodatkowymi przysporzeniami (o których mowa 

wyżej) przypadająca na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ………………………… zł. 

 

Uwaga: 

Jeśli średnia  miesięczna kwota dochodu wraz z dodatkowymi przysporzeniami przypadająca  

na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ponad 3000,- zł, można wpisać ponad 3000,- 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). 

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. 
                                             
                          
 ………………………                       ………………………………..                              
/miejscowość, data/        /podpis wnioskodawcy/ 

 

 



                                                                   Regulamin ZFŚS     Załącznik 5 
 

2019 

 

Strona 2 z 2 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny  

nr 5 w Rybniku, reprezentowany przez Dyrektora, podanych przeze mnie danych osobowych, 

zawartych w dokumentach składanych w związku z udzielaniem świadczeń z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, dla potrzeb niezbędnych do ich realizacji i dokumentacji, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

 

 

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

/miejscowość, data/       /podpis wnioskodawcy/ 
 

 


