
                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS 
                                                                                                                                                                       w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                                                       

                                                                                   w Żółkiewce  
 

…………………………………………………..                                                                 Żółkiewka ………………………………                                

          ( imię i nazwisko) 

OŚWIADCZENIE 
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać  

ze świadczeń finansowanych z ZFSS 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że średni dochód miesięczny brutto przypadający na osobę 

w mojej rodzinie zawiera się w ............................... progu dochodowym 3). 
Rodzina moja składa się z następujących osób (członkowie rodziny pozostający we wspólnym 
gospodarstwie domowym): 

Lp. Nazwisko i imię członka rodziny Stopień 
pokrewieństwa 

   
   
   
   
   

Za dochód należy rozumieć łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym 
składane jest oświadczenie), każdego członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo 
domowe w momencie składania oświadczenia i uprawionego, do korzystania ze środków 
Funduszu; podzielony przez 12 miesięcy i przez ilość członków w rodzinie. 
1. Wynagrodzenie pracownika, współmałżonka, członka rodziny: 

- zgodnie z PIT-36  
- zgodnie z PIT-37  
- zgodnie z PIT-40  
- zgodnie z PIT-R  
- zgodnie z PIT-11 
- zgodnie z PIT-38  
- zgodnie z PIT-40  
- zgodnie z PIT-8C  

2. Inne dochody według zasad ustalonych dla świadczeń rodzinnych: 
a) dochody z działalności gospodarczej, 
b) dochody z gospodarstwa rolnego1), 
c) dopłaty do produkcji rolnej2 ), 
c) prawa autorskie, 
d) umowy zlecenia, 
e) umowy o dzieło, 
g) świadczenia rodzinne - zasiłek rodzinny z dodatkami, 
h) alimenty, 
i) świadczenia z funduszu alimentacyjnego,  
j) stypendia. 



1) W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy 
świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust.8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1952) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w 
wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego rocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892). 

2) Dopłaty rolnicze (subwencje rolnicze) w formie pomocy przeznaczonej dla gospodarstw 
prowadzących produkcję rolną jako dopłaty bezpośrednie (w zależności od kg, powierzchni, 
pogłowia itp.), lub dopłaty pośrednie (obniżka podatków od produktów rolniczych czy 
kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego). 

 
3) 
Próg 
dochodu 

Średni dochód miesięczny brutto na osobę w rodzinie 

1 Do kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym  

2 Od kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym do dwukrotności tej kwoty  

3 Powyżej kwoty dwukrotności najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 
danym roku kalendarzowym 

 
 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej ( art. 286 k.k.) potwierdzam prawdziwość wyżej 
przedstawionych danych własnoręcznym podpisem. 

…………………………………………. 
                 (data i podpis składającego oświadczenie)



 


