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                     Załącznik nr 2 
          do Regulaminu ZFŚS   

w ZSBD im. AK w Żywcu 

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

 

…………………………………………………….                                                    
(miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE 

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

za 2019r. 

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

  

Wnioskodawca……………………………………………………………………………………. 

                                                                                  (imię i nazwisko) 

Pozostali członkowie tj. współmałżonek, dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu pracownika do ukończenia 25 

roku życia. 

       

Lp. 

 

       Imię i nazwisko 

    Stopień 

pokrewieństwa 

  Data 

urodzenia 

Uwagi 
(np. uczy się w szkole średniej, posiada 

orzeczenie o  niepełnosprawności.,  

jest bezrobotny i inne istotne) 

 

 

    

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

Średni roczny dochód netto łączny w gospodarstwie domowym wynosi: 

........................................................zł 
1
 wpisać kwoty z pitu i inne wg objaśnienia na str. 2 

Średni miesięczny dochód netto na 1 członka gospod. domowego wynosi: .............................zł 
2 
 

2
(tj. średni roczny dochód łączny podzielony przez 12 miesięcy i przez ilość członków rodziny) 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….... zł) 

Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową, materialną i rodzinną  

(nie wpisywać  kredytów, pożyczek itp.) 

- płacone alimenty ……………………… zł miesięcznie łącznie 

- otrzymywane alimenty ……………….. zł miesięcznie łącznie  

- świadczenia z progr. 500 +, rodzinne, stypendia, zasiłki stałe i inne: 

………………………………………………………………………………… zł/miesięcznie. łącznie 

 - inne (np. jednorazowa wyprawka szkolna,  jednorazowe dochody dzieci pozostających na utrzymaniu)………… 

…………………………………………………………………………………zł/ łącznie w roku 

- uwagi  …………………….. ……………………………………………………………………… 
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 § 1, art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego).      
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Objaśnienie:    
 

Za średni roczny dochód łączny uważa się dochód pomniejszony o składki ZUS, fundusz 

zdrowia, podatek należny, a powiększony o zwrot podatku z US  np. 

Deklaracji PIT -37: poz. 71+ 104 – 106 – 107 – 116 –117- 122-123 + 130  …………………. , 

Deklaracji PIT-40a/ : poz. 38-47-43+49 …………………. 

itp. deklaracji PIT6…………….., deklaracji PIT8c……………, deklaracji PIT R……………….. 

 a ponadto dochody z działalności gospodarczej rozliczne przez osoby opodatkowane 

ryczałtem i kartą podatkową, dochody z najmu i dzierżawy, z dopłat bezpośrednich i inne 

dochody) 

 
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. 

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie  

w zakresie i celach związanych z gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto 

oświadczam iż poinformowano mnie o moim prawie do dostępu do treści moich danych oraz danych członków mojej 

rodziny i członków gospodarstwa domowego, a także prawie do poprawiania tych danych osobowych. 

Wszystkie zawarte powyżej dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie. 

 

 

 

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

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. AK w Żywcu  

moich danych osobowych, danych członków mojej rodziny oraz innych osób pozostających ze mną we wspólnym 

gospodarstwie domowym zawartych w dokumentach składanych w związku z udzielaniem świadczeń z Zakładowego 

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

 

 

Podstawy prawne: 
Kodeks Postępowania Cywilnego 

Art. 245 Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, 

złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. 

Kodeks Karny 

Art. 233 § 1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 271 §1 Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim 

nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 271 §3 Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w §1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 


