
Załącznik do Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Klebarku Wielkim z dnia 14 stycznia 2022 r.

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim

§1.
1. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

1) Ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.3.2009 r. w sprawie sposobu

ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych,

3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

I. ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH

§2.
1. Podstawę gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych stanowią

wyżej wymienione przepisy, niniejszy Regulamin oraz Rocznego Planu Wydatków
opracowany na każdy rok kalendarzowy i zatwierdzony przez pracodawcę.

2. Zarządzanie środkami Funduszu należy do kompetencji pracodawcy.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) pracodawcy – należy przez to rozumieć (nazwa i adres pracodawcy) w imieniu
którego występuje (organ lub osoba wskazana zgodnie z art. 31 KP),

2) ZFŚS, Fundusz – należy przez to rozumieć Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3) RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§3.
1. Fundusz tworzą coroczne odpisy podstawowe obciążające koszty działalności Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim.
2. Kwota naliczonego odpisu na dany rok kalendarzowy jest przekazywana na rachunek

funduszu w wysokości i terminach określonych przepisami Ustawy.
3. Wysokość rocznych odpisów na fundusz wynosi:

1) dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym
roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym
wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku
do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej,
o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy KN;
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2) dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich
emerytur i rent;

3) dla pracowników niepedagogicznych w wysokości odpisu podstawowego – na
jednego zatrudnionego – 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku
poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą;

4) dla pracowników niepedagogicznych, będących emerytami lub rencistami, którzy
pozostają pod opieką socjalną Zespołu, pracodawca może dokonać odpisu poprzez
zwiększenie funduszu o 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku
poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą –
na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki.

§4.
1. Środki funduszu mogą być zwiększone z różnych źródeł poprzez:

1) darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,
2) wpływy z pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
3) odsetki od środków funduszu,
4) inne środki określone w odrębnych przepisach,
5) nie wykorzystany fundusz z roku poprzedniego.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§5.
1. Ze świadczeń mogą korzystać:

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania, umowy o pracę i członkowie ich
rodzin,

2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim,
wychowawczych i dla poratowania zdrowia oraz nauczyciele będący w stanie
nieczynnym,

3) emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły i przedszkola oraz członkowie ich rodzin
o ile nie podjęli pracy zarobkowej.

2. Za członków rodzin uznaje się:
1) współmałżonków,
2) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny

zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo, pozostające na utrzymaniu
osoby uprawnionej – w wieku 0-18 lat, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku
życia, bez względu na rodzaj pobieranej nauki (pod warunkiem, że nie uzyskują
własnych dochodów),

3. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń funduszu są również członkowie
rodzin po zmarłym pracowniku, jeżeli uzyskali rentę rodzinną po zmarłym.
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III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§6.
1. Działalność socjalna obejmuje następujące wydatki:

1) wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli – zgodnie z KN,
2) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formie

wczasów, kolonii, obozów, zimowisk – raz w roku
3) wypoczynku zorganizowanego przez pracownika we własnym zakresie w formie

wczasów – raz na 2 lata,
4) wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie w formie tzw. „wczasów pod

gruszą” – dla pracowników, emerytów i rencistów – raz w roku,
5) wczasów profilaktyczno-leczniczych, pobytu w sanatorium na leczeniu lub

rekonwalescencji – raz na 2 lata,
6) działalności kulturalno–oświatowej, sportowej i turystycznej w formie dopłat do ceny

biletów wstępu do kina, teatru, występów estradowych, koncertów, wystaw, imprez
sportowych i rekreacyjnych, biletów wstępu na basen i do siłowni, kart i karnetów
sportowych raz w roku do kwoty określonej w preliminarzu na dany rok;

7) pomoc rzeczowa i pomoc materialna w formie finansowej, czyli wszelkiego rodzaju
zapomogi pieniężne i rzeczowe przyznawane osobom uprawnionym, znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej lub dotkniętymi szczególnymi przypadkami losowymi –
w zależności od możliwości finansowych funduszu,

8) pożyczki na remont i modernizację mieszkania,
9) inną działalność socjalną zgodną z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych w tym dopłaty do kosztów związanych z organizacją imprez
integracyjnych przeznaczonych dla wszystkich pracowników Zespołu, emerytów
i rencistów – raz w roku.

IV. ZASADY GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

§7.
Środkami funduszu dysponuje Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z zakładowymi
organizacjami działającymi na terenie placówki.

§8.
1. Dyrektor powołuje Komisję Socjalną. W skład Komisji wchodzą:

1) nauczyciel zatrudniony w Zespole,
2) pracownik niepedagogiczny
3) przedstawiciel związku zawodowego działającego w Zespole

§9.
Corocznie Komisja Socjalna dokonuje podziału środków ZFŚS na poszczególne rodzaje
działalności i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu.
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V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§10.
Pracownicy i inne osoby uprawnione do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych
zainteresowane otrzymaniem określonych indywidualnych świadczeń, powinny złożyć do
Dyrektora Zespołu odpowiednie wnioski o ich przydzielenie oraz wszelkie potrzebne
oświadczenia, zaświadczenia i inne dokumenty, w zamkniętej kopercie zaadresowanej „Do
Komisji Socjalnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim”.

§11.
Przyznawanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnione jest
od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego
funduszu.

§12.
Świadczenia przyznawane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy

§13.
Kryterium materialnym jest przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie
uprawnionego podany w złożonym przez niego oświadczeniu. Dochód ten oblicza się dzieląc
łączną kwotę dochodów brutto wszystkich członków swojej rodziny pozostających z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym przez liczbę tych osób.

§14.
Za dochód uważa się wszystkie przychody z tytułu: zatrudnienia, działalności gospodarczej,
umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, emerytów i rent wraz ze wszystkimi
dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
innych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla bezrobotnych, oszacowane przez wnioskodawcę
dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej oraz dochód z gospodarstwa
rolnego.

§15.
1. Oświadczenia o dochodach należy składać do Dyrektora Zespołu w zamkniętych

kopertach zaadresowanych „Do Komisji Socjalnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Klebarku Wielki” 2 razy do roku, w terminie:
1) I –  15 listopada
2) II – 15 maja

2. W przypadku emerytów oświadczenie należy złożyć raz w roku do 20 marca.
Oświadczenia składane są w formie papierowej: emeryci – załącznik nr 4 pracownicy –
załącznik nr  3

§16.
Nie przedłożenie Dyrektorowi Zespołu oświadczenia skutkuje zakwalifikowaniem osoby
uprawnionej do grupy o najwyższych dochodach.
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§17.
W oparciu o złożone przez uprawnionych oświadczenia o przeciętnych miesięcznych
dochodach na jedną osobę w ich rodzinach, kwalifikowani są do jednej z grup dochodowych.

§18.
Osoby podejmujące pracę w Zespole składają na bieżąco oświadczenie o dochodach
przypadających na członka rodziny.

§19.
1. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznaje się na podstawie

złożonego oświadczenia o dochodach oraz wniosku.
2. Zapomogi – socjalne, finansowe, losowe:

1) pisemny wniosek zawierający uzasadnienie wraz z opisem sytuacji życiowej,
rodzinnej i materialnej

2) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, długotrwałej, przewlekłej chorobie
(w przypadku zapomogi na cele zdrowotne),

3) inne dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego (w przypadku
zapomogi losowej),

3. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci lub pracownika, wczasów leczniczych
i sanatoriów:

1) wniosek o dofinansowanie
2) dokument potwierdzający poniesione wydatki (faktura),

4. dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej:
1) wniosek o dofinansowanie

5. pożyczka mieszkaniowa:
1) wniosek o pożyczkę
2) Umowa o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe – załącznik nr 5

§20.
Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z Komisją
Socjalną.

§21.
Maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych z funduszu określa tabela dopłat stanowiąca
załącznik nr 2.

§22.
W przypadku regularnego otrzymywania zapomóg wymienionych w §6 ust. 1 p. 7 Komisja
Socjalna może obniżyć wysokość przyznawanych świadczeń socjalnych w stosunku do
podanych kwot zawartych w tabeli ( zał. 2), jeżeli zapomoga/ zapomogi zostały przyznane
w ostatnich 24 miesiącach.
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§23.
1. Terminy składania wniosków:

1) do 3 miesięcy od zdarzenia losowego – w przypadku wniosku o udzielenie zapomogi
losowej,

2) do 1 czerwca – w przypadku tzw. „wczasów pod gruszą”
3) na bieżąco w pozostałych przypadkach

§24.
1. Komisja Socjalna ustala stałe terminy spotkań:

1) wrzesień – rozpatrywanie bieżących wniosków oraz wniosków dotyczących
dofinansowania do wypoczynku letniego

2) listopad – rozpatrywanie bieżących wniosków oraz wniosków o zapomogi losowe,
pożyczki mieszkaniowe

3) luty/marzec - rozpatrywanie wniosków o zapomogi losowe, pożyczki,
mieszkaniowe, wypoczynek zimowy,

4) maj/czerwiec – dofinansowanie do wypoczynku letniego „ wczasy pod gruszą”

§25.
Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione,
które nie uzyskały tego świadczenia wówczas, gdy się o nie ubiegały lub nie wystąpiły
z wnioskiem, nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu. W razie
odmownego załatwienia wniosku, Dyrektor Zespołu może ustnie na prośbę zainteresowanego
wyjaśnić przyczynę odmowy.

§26.
Pracownikowi nie przysługuje prawo odwołania się do sądu lub do organu nadzorującego
Zespół, z wyjątkiem „świadczenia urlopowego” dla nauczycieli.

VI. ZASADY UDZIELANIA POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ

§27.
Do korzystania ze świadczeń funduszu na cele mieszkaniowe uprawnieni są:

1) pracownicy Zespołu,
2) emeryci i renciści

§28.
Środki funduszu w zakresie pomocy na cele mieszkaniowe przeznacza się na:

1) remont i modernizację domów mieszkalnych,
2) remont i modernizację mieszkań.

§29.
Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od jej przyznania.
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§30.
W przypadku śmierci pracownika lub udokumentowanej bardzo trudnej sytuacji pracownika,
Dyrektor może podjąć, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, decyzję o umorzeniu
reszty zadłużenia lub wydłużyć okres spłat.

§31.
Niespłacona pożyczka mieszkaniowa staje się natychmiast wymagalna w razie wygaśnięcia
lub rozwiązania stosunku pracy. Przyznaną pożyczkę należy spłacić jednorazowo w całości,
chyba że Dyrektor, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, zgodzi się na inne zasady
spłaty.

§32.
Warunkiem przyznania kolejnej pożyczki mieszkaniowej jest całkowita spłata poprzednio
uzyskanej.

§33.
Okres spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe wynosi maksymalnie 2 lata, z możliwością
spłaty w krótszym okresie, określonym w indywidualnie zawieranych umowach.

§34.
Wysokość udzielanych na cele mieszkaniowe pożyczek wynosi 3000 zł. W kolejnych latach
istnieje możliwość zmiany ustalonej kwoty, w zależności od posiadanych środków
i zapotrzebowania.

§35.
Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za
pracę pożyczkobiorcy.

§36.
Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch
poręczycieli będących pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim,
z którymi zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, jeżeli umowa wygasa
nie wcześniej niż w miesiącu spłaty ostatniej raty pożyczki.

§37.
1. Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS są przetwarzane na podstawie

art. 8 ustawy o ZFŚS i  art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.
2. Dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, przetwarzane są

wyłącznie w celu przyznania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu
i ustalenia ich wysokości zgodnie z wymaganiami określonymi w:
1) ustawie o ZFŚS,
2) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
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w sprawie swobodnego, przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO);

3) Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz.
1000).

3. Dane osobowe szczególne (dotyczące zdrowia) osób uprawnionych do korzystania z
ZFŚS są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o ZFŚS i art. 9 ust. 1 lit. b
rozporządzenia RODO.
4. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z
Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu
i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia.
5. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych zawartych
w oświadczeniach w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może
odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji
życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania
z Funduszu. Dokumenty potwierdzające są okazywane wyłącznie do wglądu, stosowna
notatka jest sporządzana przez osobę odpowiedzialną za weryfikację.
6. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9
ust.1 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne
upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby
dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich
w tajemnicy.
7. Pracodawca przetwarza dane osobowe osób uprawnionych przez okres niezbędny do
przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich
wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.
8. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania
sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
9. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, nie rzadziej niż raz w roku
kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania.
Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do
realizacji celów określonych w ustawie o ZFŚS, ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy
prawa.
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§39.
Treść Regulaminu została uzgodniona z przedstawicielem związku zawodowego.

§40.
Regulamin wchodzi w życie od dnia podpisania.

Z ramienia ZNP:

………………………………
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Załącznik nr 1

ROCZNY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim
na rok ………..

Stan środków na początek roku
Planowane dochody:
1. odpis podstawowy na rok ……
2. spłaty udzielonych pożyczek
3. inne wpływy – odsetki od rachunku bankowego

Razem do wykorzystania zł

Planowane wydatki:
L.p. Rodzaj wydatków Kwota

1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli

2. Różne formy wypoczynku, sanatoria

3. Imprezy integracyjne przeznaczone dla wszystkich
pracowników, emerytów i rencistów

4. Pomoc rzeczowa i finansowa - zapomogi

5. Pożyczki mieszkaniowe

6. Inna działalność socjalna zgodna z ustawą o ZFŚS, w
tym bilety, karnety itp.

Ogółem wydatki
Uwaga: W razie potrzeby mogą nastąpić w ciągu roku przesunięcia wydatków na poszczególnych pozycjach planu, po

uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

Komisja Socjalna:
1. …………………………………………                                      Dyrektor:
2. …………………………………………
3. …………………………………………
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Załącznik nr 2

TABELA DOPŁAT DO RÓŻNYCH USŁUG SOCJALNYCH

Grupa

Dochód
na

osobę w
rodzinie

Maksymalna wysokość dofinansowania
Wypoczy-

nek
zorgani-
zowany

(dorośli) 1

Wypoczynek
dzieci i

młodzieży1

Sanatorium,
zabiegi

rehabilita-
cyjne1

Pomoc
rzeczowa i
finansowa

–
zapomogi

Dofinansow
anie do
biletów,

karnetów
sportowych2

Pozostała
działalność,

w tym
dofinanso-w
anie imprez4

I do 2650 zł do 50 % do 50% do 80% do 100% do 60% do 90%
II od 2651 zł

do 3500 zł
do 40 % do 50 % do 60 % do 80 % do 50 % do 70%

III od 3501 zł
do 4350 zł

do 35 % do 50% do 50% do 70% do 40% do 60%

IV powyżej
4351 zł

do 30 % do 50% do 40% do 60% do 30% do 50%

1. Maksymalna wysokość dofinansowania. Procent dofinansowania od wysokości
udokumentowanego wydatku o których mowa w §6. ust.1 p. 2 i 3 nie może
jednorazowo przekraczać 1500 zł łącznie dla pracownika i jego rodziny.

2. Kosztów biletów lub karnetów sportowych.
3. Kosztów biletów lub wartości usług

Uwaga: W przypadku dużego zainteresowania określonym rodzajem świadczenia
maksymalne wskaźniki dopłat mogą ulec zmniejszeniu w zależności od posiadanych
środków.
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Załącznik nr 3

……………………………………………….                     Klebark Wielki, dn. ……………………..

Imię i nazwisko

……………………………………………….

Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH DOCHODÓW

ZA OKRES ………………

I. Oświadczam, że dochód miesięczny brutto przypadający na jednego członka mojej
rodziny mieści się w grupie (odpowiednie podkreśl). Jednocześnie oświadczam, że
podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za
wpisanie danych nieprawdziwych.

Grupa I:      do 2650 zł
Grupa II:     od 2601 zł do 3500 zł
Grupa III:    od 3501 zł do 4350 zł
Grupa IV:    powyżej 4351 zł.

Pouczenie: Dochód miesięczny brutto uzyskany przez wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym podzielony przez liczbę osób

II. Liczba osób pozostających aktualnie we wspólnym gospodarstwie domowym

L.p. Imię i nazwisko
Stopień

pokrewieństwa
z osobą

uprawnioną

Data
urodzenia

Miejsce
nauki, pracy

Dochód
miesięczny

brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III. Oświadczam, że łączny miesięczny dochód brutto całego gospodarstwa domowego
wynosi …………………………. zł, średni miesięczny dochód na jednego członka
rodziny wynosi ……………………………. zł ( słownie ………………………………….
……………………………………………………………………………………………
zł)

……………………………………
Podpis składającego oświadczenie
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Załącznik nr 4

imię i nazwisko:                                                                                           Klebark Wielki, ……...................

………………………………………………………..

adres do korespondencji:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

telefon: ………………………………………….

mail: ……………………………………………….

Oświadczenie za rok: …………………

Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że:

o jestem osobą pobierającą emeryturę, a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim był
moim ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na wyżej wymienione rodzaje

świadczeń
o aktualnie – dodatkowo pracuję/ nie pracuję w

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

Na moim utrzymaniu znajdują się osoby:

Imię i nazwisko Dochód roczny brutto

Składający oświadczenie

Małżonek

Dzieci/inne osoby na
utrzymaniu

Miesięczny dochód brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi ……………...

(dochód roczny gospodarstwa domowego : 12 : liczbę osób na utrzymaniu rodziny).

Niniejsze oświadczenie należy przedłożyć Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku

Wielkim do 20 marca ………………. r.
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…………………….……………………………………….

(data i podpis)
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