
Załącznik nr 2  

Oświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej dla celów ZFŚS 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 
Źródło dochodu 

Dochód brutto za rok 
poprzedni 

pomniejszony o ZUS 

      

      

      

      

      

                                                                                                                 

Łączny dochód: 
 

                                 Dochód na członka rodziny na miesiąc(:12): 

 

 

 

Deklaruję, że podstawową umowę o pracę mam w:  dodatkowe umowy o pracę w: 

 

- ………………………………………………. - ………………………………………….. 

Objaśnienia:  - ………………………………………….. 

1. Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie jest kwotą wynikającą z podzielenia rocznego 
dochodu brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne uprawnionego oraz członków rodziny 
będących na jego utrzymaniu, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, z poprzedniego roku 
podatkowego przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie oraz podzielenia przez 12 miesięcy. 

2. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej się o świadczenie z 
Funduszu, są łączne dochody nieopodatkowane i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych, uzyskiwane przez uprawnionego oraz członków 
rodziny będących na jego utrzymaniu, uzyskane z całego roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie 
oświadczenia o uzyskanych dochodach. Do dochodu nie wlicza się nagród i stypendiów udzielanych uczniom i 
studentom. 

3. Oświadczenie o sytuacji materialnej podlega kontroli przez Pracodawcę lub osobę upoważnioną. 
4. Pracodawca ma prawo żądać od uprawnionego, wnioskującego o świadczenie z Funduszu, udokumentowania 

prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, w tym uzyskanych dochodach. 
5. W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej, życiowej lub materialnej osoby uprawnionej, uprawniony zobowiązany 

jest złożyć korektę oświadczenia o wyżej wymienionej sytuacji. Korekcie oświadczenia o dochodach podlega 
sytuacja utraty lub nawiązania stosunku pracy, przyznania lub utraty świadczenia emerytalno-rentowego. Korekta 
powinna uwzględniać aktualną sytuację materialną uprawnionego. 

 

Inne informacje dotyczące sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej uprawnionego  
(np. sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, prowadzenie jednoosobowo gospodarstwa 
domowego): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwych zeznań 

oświadczam, że dane zawarte w oświadczeniu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem. 

Wyrażam zgodę na podanie i przetwarzanie niezbędnych danych osobowych moich, członków mojej rodziny 

oraz innych osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym przez Publiczną Szkołę 

Podstawową w Dobrem, w celu ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej do ustalenia prawa do otrzymania 

ulgowych usług i świadczeń z ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem 

 
 

                                    ……………...……..………………….…………… 
         data  i  podpis uprawnionego 



Informacja dotycząca przetwarzania danych na potrzeby ZFŚS 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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 (RODO) informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Uprawnionych z ZFŚS jest: Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Dobrem z siedzibą ul. Szkolna 9,  88-210 Dobre, e-mail: szkola@pspdobre.pl.  

2. W przypadku pytań dotyczących pozyskiwanych danych osobowych można skontaktować się z 

administratorem za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych pod adresem: iod@pspdobre.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uprawnionych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o).  

4. Uzyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do otrzymania ulgowych usług i świadczeń 

z ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1994r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016r. poz 80 z poz. zm.), ustawą z dnia 26 stycznia1982r. Karta 

nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) oraz regulaminem ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem. 

5. Dane Uprawnionych będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres 5 lat. 

6. Administrator przekazuje dane Upoważnionych w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru 

rachunku bankowego i wysokości przyznanego świadczenia Centrum Usług Wspólnych w Dobrem w celu 

realizacji wypłaty przyznanych świadczeń.  

7. Podmiot ten jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów i umowy zawartej z Administratorem do 

stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane 

osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych Uprawnionych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

9. W oparciu o uzyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Uprawnionych 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

10. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądać od administratora: 

a. dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą (jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu 

do nich);  

b. sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych Danych 

osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,  

c. usunięcia - prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia 

Danych osobowych 

d. ograniczenia przetwarzania - przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych 

celów,  

e. prawo do przenoszenia danych - Dane osobowe dotyczące Uprawnionego, przetwarzane przez 

Administratora, Uprawniony ma prawo przesłać innemu podmiotowi 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - Uprawniony ma prawo w dowolnym momencie 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych osobowych, a na Administratorze, może 

ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. 

11. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

12. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych. 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem niezbędnym do otrzymania ulgowych usług i 

świadczeń z ZFŚS Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem. Niepodanie danych skutkować będzie 

nierozpatrywaniem wniosków o przydzielenie ulgowych usług i świadczeń z ZFŚS ze względu na braki 

formalne. 

 
 
 
Zapoznałem się  ......................................................................................................  
    data i czytelny podpis 


