
Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS  
Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Kowarach 

 

________________________________ 
 /imię i nazwisko wnioskodawcy/ 
 
 
________________________________ 
 /miejscowość, data/ 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

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

Wnioskodawca: _________________________________________________________ 

Pozostali członkowie: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa Data urodzenia 

Uwagi (np. uczy się, posiada 
orzeczenie o 

niepełnosprawności, 
bezrobotny) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

Średni roczny dochód łączny w gospodarstwa domowego wynosi1: __________________________ 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi2: _____________________________ 

Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi3: ____________________ 

(przez dochód należy rozumieć dochód netto, tj. wszelkie dochody netto (pomniejszone  
o składki ZUS, składki zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy) oraz przychody  
i przysporzenia, niepodlegające opodatkowaniu całego gospodarstwa domowego,  
w szczególności: dochody z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, renty, emerytury, 
świadczenia przedemerytalne, urlop macierzyński, wychowawczy, zasiłek chorobowy, zasiłek 
dla bezrobotnych, dochody z najmu, dzierżawy, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody  
z działalności gospodarcze1; wielkość tą należy podzielić przez ilość członków gospodarstwa 
domowego2 i 12 miesięcy3) 



Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową, materialną i rodzinną /nie należy 
wykazywać kredytów, pożyczek/ 

- płacone alimenty: ________________________________ zł miesięcznie,  

- otrzymane alimenty: __________________________________ zł miesięcznie,  

- świadczenia 500+, rodzinne, stypendia, zasiłki i inne: _________________________ zł miesięcznie 

- inne: ________________________________ 

- uwagi: ________________________________ 

Łączna kwota dochodu wraz z dodatkowymi przysporzeniami mającymi wpływ na sytuację życiową 
wynosi: _____________________ zł.  

Inne informacje istotne do oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

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

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub 
zatajenie prawdy (art. 233 §1, art. 271 § 1 i 3 Kodeksu karnego). 

 

_______________________________  
/podpis wnioskodawcy/ 

 

 

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. W przypadku zmiany mojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej mającej wpływ na 
średni dochód lub poziom przysporzenia i wysokość dofinansowania zobowiązuję się do niezwłocznej 
aktualizacji danych ujętych w niniejszym Oświadczeniu.  

 

__________________________  
      /miejscowość i data/ 
 

_______________________________  
/podpis wnioskodawcy/ 

 


