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...................................................................                 Grudziądz, dnia ................... 20….... r. 
                     (imię i nazwisko uprawnionego) 

................................................................... 
                       (pracownik/emeryt/rencista) 

...................................................................    
                            (adres zamieszkania) 

 
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH W CELU UZYSKANIA ŚRODKÓW ZFŚS 
 
 Informuję, że w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzą następujące osoby, uprawnione 
zgodnie z § 6 pkt. 1 Regulaminu korzystania z ZFŚS*), jestem osobą samotną*): 
 
1. ……………………………………………………………………………………….................................................................. 

(Imię i nazwisko, przy dzieciach datę urodzenia, inne informacje np. orzeczenie o niepełnosprawności) 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………................................................………………. 

Oświadczam, że członkowie mojej rodziny uzyskali w ………… roku następujące dochody 
brutto: 

Lp. Imię i Nazwisko Pokrewieństwo Dochód brutto 

    

    

    

    

    

RAZEM DOCHÓD:  

DOCHÓD W PRZELICZENIU NA 1 CZŁONKA RODZINY:  

 
 Zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość postanowień Regulaminu 
ZFŚS potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności regulaminowej                        
i karnej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądz przy ul. Lipowej 33 (na podstawie art. 6 ust 1                        
pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 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). 
 
 
                       ..………………………………………………… 
                                                       (Podpis)  
 
Objaśnienia do oświadczenia: 
*
) niepotrzebne skreślić, 

Osoby, które należy uwzględniać przy podawaniu dochodu w rodzinie: współmałżonek, dzieci własne lub przysposobione w wieku do  18 lat, 
a w przypadku pobierania nauki do 25 lat pod warunkiem pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym i nie osiągania doch odu                   
z tytułu zatrudnienia, dzieci własne lub przysposobione w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność pod warunkiem nie osiągania 
dochodów ze stosunku pracy. 
Do przychodu wlicza się: 

- wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, pomniejszone o kwotę świadczonych na rzecz dzieci, niebędących pod opieką uprawionego, alimentów ustalonych wyrokiem 

lub ugodą sądową. W dochodzie gospodarstwa domowego uwzględnia się kwotę alimentów, otrzymywanych na rzecz znajdujących się pod 

opieką uprawnionego dzieci na podstawie wyroku lub ugody sądowej;  

- dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności przyjmuje  się w wysokości nie 

niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społec zne, a 

jeżeli                    z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego — kwoty nie niższe  od najniższej 

podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone, 

- dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenia przedemerytalne, emerytury, renty, renty rodzinne. 


