
Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie 
 

……………………………………….…………………… 

imię i nazwisko 

 

……………………………………….………………….… 

adres zamieszkania 

 

………………………………… 

stanowisko 

 

………………………………… 

numer telefonu 

 

Oświadczenie 

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej*) 

za ……………. rok 

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób: 

Wnioskodawca: ……………………………………………………………………..……………… 
(imię, nazwisko) 

 

 

1. Pozostali członkowie: ………..… (liczba osób),  

w tym dzieci uczących się do 25 roku życia  …………  (liczba osób). 

 

Oświadczam że, wysokość średniego miesięcznego dochodu wraz z dodatkowymi przysporzeniami 

przypadającego na jednego członka mojej rodziny**) oraz osób prowadzących ze mną wspólne 

gospodarstwo domowe za rok ……..…. wyniósł ……………………………………………………….. 

(słownie: ……………………………………………………………………….………………………..) 

 

Oświadczam, że znam treść Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Okszowie. 

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

 

Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 i art. 271 §1 i 3 Kk) oraz potwierdzam prawdziwość 

powyższych danych własnoręcznych podpisem. 
 

 

 

……………………………………    ……………………….……………….….. 
miejscowość i data                 podpis osoby składającej informację 

 
 

 

UWAGA 

Ważne informacje dotyczące sposobu obliczania wysokości średniego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka rodziny znajdują się na drugiej stronie Oświadczenia. 
 

 

 



 

*) Oświadczenie, za rok poprzedzający rok złożenia niniejszego oświadczenia,  składa osoba,  która zamierza 

korzystać ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku bieżącym. 
 

**)   Do łącznego rocznego dochodu netto wlicza się:  

− wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia oraz osiągnięte na podstawie umów cywilnoprawnych jak np. 

umowa zlecenia i o dzieło, umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą,  

− dochody osiągnięte za granicą,  

− emerytury, renty, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłki i świadczenia  

z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze itp.),  

− dieta sołtysa, dieta radnego i kwoty innych diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 

społecznych i obywatelskich,  

− stypendia, staż,  

− dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha przeliczeniowego lub fizycznego, w tym dzierżawa, 

z wyjątkami i zasadami określonymi w art.8a-8c ustawy o świadczeniach rodzinnych) przyjmuje się, za 

1 ha przeliczeniowy uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, 

w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)  

− dochody z dopłat dla rolników,  

− dochody z działalności gospodarczej, (w przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej 

na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym należy wykazać dochód wynikający z ewidencji 

księgowej lub deklaracji PIT, natomiast w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób 

zryczałtowany (np. w formie ryczałtu lub karty podatkowej) przyjmuje się dochód określony szacunkowo 

przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą),  

− dochody z najmu, dzierżawy i innych źródeł,  

− otrzymywane alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,  

− świadczenia rodzinne, wychowawcze 500+  i inne świadczenia o podobnym charakterze, np. RKO, 

− zasiłki, świadczenia i dodatki różnego rodzaju i inne cykliczne świadczenia, lub świadczenia jednorazowe 

o znacznej wysokości, czyli takiej, która ma wpływ na sytuację życiową i materialną,  

− zwrot podatku z urzędu skarbowego otrzymany w danym roku 

− inne dochody i świadczenia nie wymienione wyżej.  
 

Pod pojęciem dochód netto, o którym mowa powyżej należy rozumieć przychód pomniejszony o: 

a) koszty uzyskania przychodu, 

b) podatek dochodowy od osób fizycznych, 

c) składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, 

d) składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

e) kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 
 

Za dodatkowe przysporzenia mające wpływ na sytuację życiową, rodzinną i materialną uznaje się: m.in. 

alimenty (alimenty płacone pomniejszają kwotę do dyspozycji, a alimenty otrzymywane powiększają), 

świadczenia rodzinne wraz z ich dodatkami, świadczenia wychowawcze 500+, stypendia, zasiłki i inne. 

 

W oświadczeniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu: przyznanego kredytu (nie doliczamy przy otrzymaniu 

kredytu i nie odejmujemy przy spłacie rat), jednorazowe świadczenia, zapomogi, itp. 
 

Wykazane w oświadczeniu roczne dochody i przysporzenia różnego rodzaju należy podzielić przez liczbę osób 

w gospodarstwie domowym, a następnie podzielić przez dwanaście miesięcy. Tak obliczony średni miesięczny 

dochód należy wpisać w oświadczeniu na stronie pierwszej. 


