
 

 

Załącznik do regulaminu ZFŚS w Zespole Szkół im. profesora R. Gostkowskiego w Łazach 

 

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

Imię i nazwisko 
 

……………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania 
 

……………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu, numer konta bankowego (dot. emerytów) 

 

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za 2021 rok 

 

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

- wnioskodawca……………………………………..………………………………………………… 

- pozostali członkowie: …………….. osób, w tym ………….…. dzieci uczących się do 25 roku życia (potwierdzone 

stosownym zaświadczeniem) i ……….….. dzieci nieuczących się, w tym osoby ze stopniem niepełnosprawności 

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

Data urodzenia Uwagi 

     

     

     

     

     

     

 

Uwaga! Wszystkie kwoty podajemy netto na podst. PIT  –  dochód netto jest to przychód minus składki 

na ubezpieczenia społeczne minus składki na ubezpieczenie zdrowotne minus zaliczki na podatek  

 

Oświadczam, że: 

- łączny dochód roczny w gospodarstwie domowym wynosi ……………………………………………………..…..………………………… zł. 

Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową, rodzinną i materialną – przysporzenia (wpisać 

wg objaśnień na str. 2) : 

- otrzymywane alimenty ………………………………………………….. zł w roku            

- otrzymywane świadczenia z programu 500+ …………………………………………..………………….. zł w roku 

- otrzymywane świadczenia rodzinne (np. renta, inne) ……………………………………….………………… zł w roku 

- otrzymywane stypendia ………………………………………………………………. zł w roku 

- zasiłki ………………………………….… zł w roku    

- inne otrzymywane świadczenia jednorazowe  …………………………………….. zł w roku 

- płacone alimenty  ……………………………….…………… zł w roku 

 

 

 



 

 

 Oświadczam, że wysokość dochodu rocznego wraz z dodatkowymi przysporzeniami (pomniejszonymi o 

płacone alimenty) w gospodarstwie domowym wynosi …………………………………………………….……………… zł. 

 

słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że  średni miesięczny dochód wraz z przysporzeniami na 1. członka gospodarstwa 

domowego wynosi ……………………………………………. zł, 

 

słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.  

Powyższe oświadczenie składam świadoma/świadomy (niewłaściwe skreślić) skutków karno - prawnych za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 i art. 271§ 1 i 3 Kodeksu karnego). 

 

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 osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

1) za średni roczny dochód łączny uważa się: dochody z umowy o pracę, zlecenia umowy o dzieło, 

dochody z najmu i dzierżawy, kapitałowe i inne a ponadto szacunkowe dochody z działalności 

gospodarczej rozliczone przez osoby opodatkowane ryczałtem i kartą podatkową, dochody z 

gospodarstwa rolnego, z dopłat bezpośrednich i inne dochody pomniejszone o obowiązkowe 

składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zapłacony podatek oraz powiększone o zwrot 

podatku z urzędu skarbowego; 

2) za dodatkowe przysporzenia mające wpływ na sytuację życiową, rodzinną i materialną uznaje się 

alimenty, zasiłki i inne świadczenia minus alimenty płacone na rzecz dzieci lub innych osób.       


