
Załącznik Nr 3 

 do Regulaminu ZFŚS 

Rakowice Wielkie, dnia …….………………………… 

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

Adres zamieszkania  ……………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 

 Oświadczam, że dochody brutto* wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących                           

i prowadzących gospodarstwo domowe, w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie, w roku …………….. 

wynosiły: 

I. grupa – dochód na osobę w rodzinie do 2 000 zł brutto  

II. grupa – dochód na osobę w rodzinie od  2 001 zł do  4 000 zł brutto 

III. grupa – dochód na osobę w rodzinie powyżej  4 001 zł do 6 000 zł brutto 

IV. grupa – dochód na osobę w rodzinie powyżej 6 001 zł do 8 000 zł brutto 

V. grupa – dochód na osobę w rodzinie powyżej 8 001 zł brutto 

Członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Oświadczenie powyższe składam pod odpowiedzialnością karną. 

    

……….……………………………………………………………… 

     czytelny podpis  

 

OBJAŚNIENIA 

 

1) Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodnie z prawdą, przedłożyła sfałszowany 

dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła pracodawcę w błąd albo wykorzystała przyznane środki                            

z funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem – jest obowiązana do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty (zgodnie                               

z § 27 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) 

2) Na dochód składają się łączne przychody roczne wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich 

uzyskania, uzyskane w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Do dochodu wlicza się wynagrodzenie z tytułu 

umowy o pracę , umowy zlecenia i o dzieło, wynagrodzenia za pracę dorywczą, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, 

500+, renty, emerytury, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochody                              



z gospodarstwa rolnego, świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe), dochody z majątku (czynsze najmu 

i dzierżawy).                                                                                                                                                 

*dochód brutto = przychód – koszty uzyskania przychodu z zeznań podatkowych za poprzedni rok obrachunkowy.                                   

W przypadku dochodów wyrażonych w walutach obcych, należy dochody przeliczyć na złote wg kursu średniego walut obcych 

ogłaszanego przez NBP, na dzień składania oświadczenia. 

Średnio miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny należy ustalić na podstawie łącznych 

dochodów poszczególnych członków rodziny z PIT z roku poprzedzającego rok składania wniosku. Tak ustalone dochody 

wszystkich członków rodziny pozostających w gospodarstwie domowym należy dodać i podzielić przez 12, a otrzymaną kwotę 

podzielić przez ilość członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionych do korzystania 

z ZFŚS. 

Uwaga!!! Emeryci/renciści do dochodu brutto doliczają wszystkie dochody otrzymane z innych źródeł. 

4)  Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie świadczenia finansowanego z ZFŚS w razie powzięcia wątpliwości, 

co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, oświadczeniu, może żądać od składającego wniosek, dokumentów 

potwierdzających te dane. 

KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z 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), Zespół Szkół Ekonomiczno- 

Technicznych w Rakowicach Wielkich informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach 

Wielkich z siedzibą w Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: zsetrakowice@op.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przewarzane są w celu realizacji zadań Administratora związanych z działalnością 

socjalną. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych. 

5. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat. 

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:  

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych 

w art. 15 – 17 RODO;  

b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;  

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1-2 należy skontaktować                                                                             

się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych                              

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, z siedzibą 

w Rakowicach Wielkich 48, 59-600 Lwówek Śląski. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. 

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne 

 

.....................................   .............................................................................................. 

(miejscowość i data)    (podpis osoby ubiegającej się o świadczenie 

 


