
 

………………………………………………………………………………..                                             Przemyśl,  ………………………………….. 

                   /imię i nazwisko uprawnionego/ 

 

 

 O Ś W I A D C Z E N I E    

 o wysokości dochodów brutto  składane w celu uzyskania świadczeń socjalnych                                                                    

z Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych* 

 

□ Oświadczam,  że miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany  w poprzednim roku 

kalendarzowym   wykazany  w rocznych rozliczeniach podatkowych PIT  wynosił :  

                ……………………………………………………………………………………………………………………. zł. 

                 /dochód brutto roczny  ÷  12 miesięcy  ÷  ilość osób w gospodarstwie domowym/ 

 

□ Oświadczam, że miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku 

kalendarzowym  wykazany w rocznych rozliczeniach podatkowych PIT  przekracza  3.876,- zł  czyli 150% 

kwoty bazowej. 

 
□ – odpowiednio zaznaczyć 

 

Obliczając miesięczny dochód brutto na członka rodziny należy podać wszystkie dochody członków rodziny  korzystając  z formularzy PIT.      
Za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka pozostające na  utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci 
przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, przy czym dziecko uważa się osobę do 18 roku życia, a jeżeli 
kształci się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat  wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą            
i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.  
 

 

Moje gospodarstwo  domowe składa się z następujących osób:**  

 

Lp.  Imię i nazwisko  Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1.   uprawniony  xxxxxxxxxxxxxxxx 

2.   współmałżonek xxxxxxxxxxxxxxxx 

3.   dziecko  

4.   dziecko  

5.   dziecko  

6.   dziecko  

7.     

 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności regulaminowej  i karnej (art.271 § 1 Kodeksu Karnego). 

Prawdziwość  w/w danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

                                                                                                  ……………………………………………………………… 
                                                                                                                         /czytelny podpis  uprawnionego/ 

 

 

 

*      oświadczenie o wysokości dochodów o przyznanie świadczenia socjalnego składa się raz w roku, a ponowne jego            
złożenie jest dopuszczalne w przypadku istotnej zmiany materialnej lub życiowej uprawnionego,   
**  obowiązkowo wypełniają pracownicy szkoły, podający dochód  lub/i korzystający ze świadczeń dla dzieci.   
 
 
 
 



 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016) informuję,  że administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu ul. Grunwaldzka 81                          
tel/fax 16 6702915, e-mail: sp16 @um.przemysl.pl 
Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować telefonicznie (511143799), e-mail (iodedukacja@um.przemysl.pl) lub przez pocztę 
(Rynek 1). 

 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji świadczeń socjalnych przez ZFŚS. 
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, którym należy udostępnić dane osobowe na 
podstawie przepisów prawa. 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji świadczeń socjalnych, a po ich zakończeniu  
będą archiwizowane na warunkach wymaganych dla tego rodzaju dokumentacji.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. 
Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania takiego świadczenia.  

 
 
 
 
Przemyśl,  15 marca  2021r.  
 ………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                    (administrator danych osobowych) 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu                             
ul. Grunwaldzka 81 moich danych w celu uzyskania świadczeń socjalnych objętych wnioskiem.  

• Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

• Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 
 
 
 

………......................................................... 
                                                                                                                                                                                                (Podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych) 

 

 

mailto:iodedukacja@um.przemysl.pl

