
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  
 
 

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

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

OŚWIADCZENIE ZA ROK 2022      
 
                            Zostałam(em ) poinformowana(y) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń              
( art. 233  § 1 i 6 Kodeksu Karnego),  a także o tym, że oświadczenie niniejsze będzie służyć kierownictwu mojego 
zakładu pracy jako dowód do ustalenia wysokości mojego przychodu przypadającego na członka rodziny 
pozostającego we wspólnym gospodarstwie dla celów socjalno-bytowych.   
W przypadku zmiany sytuacji mojej/mojej rodziny* zobowiązuję się do złożenia nowego oświadczenia.     
Niniejsze oświadczenie obowiązuje do przydzielania pracownikom Szkoły Podstawowej nr 12 świadczeń socjalnych 
w całym 2023 roku.  
   
* niepotrzebne skreślić  
Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto na jednego członka mojej rodziny pozostającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku, podzielone przez liczbę tych 
osób i podzielone przez dwanaście mieścił się w przedziale*: 
 
- do 1.700,00 złotych 
- od 1.701,00  złotych   do  2.000,00  złotych 
- od 2.001,00  złotych   do  2.300,00  złotych 
- powyżej   2.301,00  złotych  
 
* właściwe podkreślić  

 
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod odpowiedzialnością regulaminową. 
 

………………………..………………. 
  (czytelny podpis)  

 
 
Oświadczam, że posiadam rodzinę: tak- nie ( uprawnieni: małżonek, dzieci uczące się do 25 lat), udostępniam 
dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. 
 

 
 
Lp. 

 
Nazwisko i imię 

 
Stopień 
pokrewieństwa 

 
Data urodzenia  
( dot. dzieci) 

Uwagi:  
należy wpisać 
odpowiednio np.: 
pracuje, uczy się (nazwa 
szkoły lub uczelni), 
bezrobotny, emerytura 
renta 

 
Numer ważnej 
legitymacji w 
przypadku 
studentów 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 

………………………..………………. 
                      (czytelny podpis)  



 
 

* przez średni miesięczny dochód rozumie się łączne wszelkie dochody osób, o których mowa w  Regulaminie oraz 
współmałżonków pracowników, emerytów lub rencistów (w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie 
domowym), z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku, podzielone przez liczbę tych osób 
i podzielone przez dwanaście.  
 
Dochód ten obejmuje w szczególności: 

 

- dochód netto przypadający na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.                                                       

Przez średni dochód netto rozumie się łącznie wszelkie dochody osób, o których mowa w Regulaminie, z roku kalendarzowego 

poprzedzającego datę złożenia wniosku, podzielone przez liczbę osób i podzielone przez dwanaście. Dochód ten obejmuje w 

szczególności: zarobek brutto pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; podatek dochodowy od osób 

fizycznych, w tym zarobek osiągnięty za granicą; emerytury i renty; zasiłki z ubezpieczenia społecznego; alimenty na rzecz 

dzieci ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sadową; stypendia; dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha 

przeliczeniowego) obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny                                

w poprzednim roku kalendarzowym, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 

określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; dochody z działalności gospodarczej i współpracy przy 

prowadzeniu tej działalności (dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby 

osiągające dochody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub 

współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne obowiązujące osoby ubezpieczone); świadczenie wychowawcze 500+; inne dochody np. z najmu 

nieruchomości.  

- Uprawniony, który w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia z Funduszu nie osiągał dochodów lub osiągał dochody 

wolne od podatku, podaje we wniosku dochody za czas aktualnego zatrudnienia. Uprawniony, który w roku poprzedzającym 

przyznanie mu świadczenia z Funduszu nie przepracował całego roku kalendarzowego podaje we wniosku dochody za czas 

faktycznie przepracowany. 
Klauzula informacyjna RODO 

 
 

  Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady ( UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zostałem 
poinformowany(a)o tym, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni, reprezentowana przez Dyrektora 
Szkoły 

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor Ochrony Danych 
Osobowych ( email: iod.edu@gdynia.pl, tel. (58) 761 77 04 ). 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c RODO, art. 9 ust. 2 lit b w celu  
realizacji świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Szkoły Podstawowej  
nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych 
osobowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi. 

5. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi  
i świadczenia , dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw 
lub roszczeń.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania. 

7. Posiada Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.  

 
 
                                                                                                                                                                                                              

………………………..………………. 
      (czytelny podpis) 


