
Załącznik Nr. 1 do Wniosku ZFŚS 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy 

 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ 

Dochód brutto z PIT-u za poprzedni rok. 

Przysporzenia - z bieżącego roku: (styczeń- czerwiec) – do wniosku składanego w czerwcu; (lipiec- grudzień) - do wniosku 

składanego w grudniu. 

 
Uwaga! W przypadku osób samodzielnie gospodarujących, w oświadczeniu należy uwzględnić dane dotyczące 

tylko Wnioskodawcy 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………. 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 
 

Zatrudniony na stanowisku:…………………………………………………………………………. 
(Wpisać stanowisko lub rodzaj uprawnienia np . emeryt, członek rodziny po zmarłym pracowniku jeżeli był na jego utrzymaniu) niniejszym 

oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby : 

 

 

Lp 

 

Imię 

 

Nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 

z Wniosko- 

dawcą 

 

Data 

urodzeni 

a 

Czy 

pobiera 

naukę 

(tak/nie) 

Średni 

miesięczny 

dochód 

brutto* 

Przysporzenia 

rodzaj+ kwota 

Dane dotyczące Wnioskodawcy:  

1.        

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa domowego:  

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

Razem   

Łącznie dochód + przysporzenia  

 

_____________________ 

* średni miesięczny dochód brutto z ubiegłego roku, poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych 

obliczamy: w przypadku każdej z osób należy: dochód brutto z PIT-u uzyskany przez tę osobę podzielić przez 12 

miesięcy. W przypadku osób rozliczających się wspólnie obliczony dochód należy wpisać przy wnioskodawcy. 

Wykazujemy również dochód z gospodarstwa rolnego, dzierżawy i itp . 

Pod pojęciem przysporzenia należy rozumieć: zapłacone lub otrzymywane alimenty, świadczenia z programu 500+, rodzinne, 

stypendia, zasiłki stałe i inne ( np. z tytułu rodziny zastępczej). 

 

Oświadczam, także, że: 

1. Średni miesięczny dochód brutto łącznie z przysporzeniami przypadający na jedną  osobę 

w moim gospodarstwie domowym 

wyniósł:……………………………………(słownie:........................................................... 

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

2. Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
........................................, dnia....................r. …………………………………….. 

miejscowość 
podpis Wnioskodawcy 

 

Uwaga: 

W przypadku podania przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą,  decyzja,  na  postawie 

której przyznano środki z ZFŚS, zostanie anulowana, a Wnioskodawca zobowiązany zostanie do zwrotu 

przekazanych środków finansowych i pozbawiony prawa do korzystania z funduszu w danym roku. 



Przypis nr 1 

Przez pojęcie „gospodarstwo domowe” – należy rozumieć członków rodziny wnioskodawcy: 

współmałżonka i dzieci uczące się do 26 roku nie mające dochodu z tytułu zatrudnienia oraz dzieci 

niepełnosprawne bez względu na wiek 

Przez pojęcie „dochodu brutto” – należy rozumieć każdy dochód uzyskiwany przez poszczególnych 

członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z PIT-u. 

oraz dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, 

Przysporzenia (z bieżącego roku): 

1) 500+ 

2) stypendia, 

3) zasiłki rodzinne, zasiłki stałe, 

4) alimenty i zaliczki alimentacyjne, 

5) inne np. diety z działalności społecznej, dochody z najmu, dzierżawy itp. 

 
W związku z powyżej przytoczoną definicją „dochodu brutto” przy ustalaniu dochodu w gospodarstwie 

domowym Wnioskodawcy, nie uwzględnia się między innymi  odliczeń  podatków,  kosztów, składek 

na ubezpieczenie społeczne, i innych : 

 
 

Uwaga! Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie Komisji Socjalnej lub Pracodawcy dostarczyć 

dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów lub zaświadczeń z odpowiednich 

instytucji. 

 

Przypis nr 2 – sposób wyliczenia średniego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jedną osobę 

pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą: 
 
 

średni miesięczny dochód brutto 

przypadający na  jedną osobę 

pozostającą we wspólnym gospodarstwie 
domowym z Wnioskodawcą 

średni miesięczny dochód brutto +przysporzenia wykazane w wierszu 
„Łącznie” w tabeli na stronie 1 niniejszego o świadczenia 

=      

 liczba osób w gospodarstwie domowym wykazana w tabeli na stronie 1 

niniejszego Oświadczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samorządową Szkołę Podstawową w Pałecznicy 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 ZFŚS dla potrzeb niezbędnych do ich realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

 

 

…………………………………………………..…… 

Podpis Wnioskodawcy i Współmałżonka 


