Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA / EMERYTOWANEGO PRACOWNIKA
O DOCHODACH W RODZINIE NA POTRZEBY ZFŚS I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO COLLEGIUM GOSTOMIANUM W 2018 R.
1.

Nazwisko i imię składającego oświadczenie ...............................................................

2.

Stanowisko pracy ..........................................................................................................

3.

Adres zamieszkania .......................................................................................................

4.

Oświadczam, że w roku 2017 we wspólnym gospodarstwie domowym pozostawało
ze mną............... członków rodziny1.

Lp.

Nazwisko i imię
1.

Stopień
pokrewieństwa
wnioskodawca

Data urodzenia
dzieci

2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.

Średni miesięczny dochód brutto2 w roku 2017 na osobę w mojej rodzinie zawierał
się (wpisać odpowiedni przedział
dochodów): .......................................................................
Przedział dochodów:
a)
b)
c)
d)

do 1000 zł,
1001 zł – 2000 zł,
2001 zł – 3000 zł,
powyżej 3001 zł

6.

Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że wyżej podane dane są prawdziwe,
a wymienione dochody w mojej rodzinie są jedynymi jakie posiadam. Jednocześnie
zobowiązuję się do udokumentowania wykazanych w oświadczeniu dochodów, na
wniosek pracodawcy.

7.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu przez I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum na potrzeby
skorzystania z ZFSŚ. Dane osobowe pozyskiwane są i przetwarzane za pośrednictwem
Pracodawcy.

8.

Niniejszym oświadczam, iż zostałem poinformowany ,że administratorem danych jest
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum z siedzibą
w Sandomierzu, ul. Długosza 7 oraz o tym, że dane osobowe w powyższym zakresie będą
przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu opisanym powyżej.

9.

Ponadto oświadczam, iż poinformowano mnie, że posiadam dostęp do treści oraz
prawo poprawiania danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach, o których
mowa
w art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

10.

Wszystkie zawarte powyżej dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.

.................................................
Data i podpis wnioskodawcy

1)

Za członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uważa się
wnioskodawcę, współmałżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy do
ukończenia 18 roku życia, a jeżeli nadal uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki, nie
dłużej niż do 26 roku życia.
2)

Dochód ogółem z tytułu: umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, prowadzonej działalności
gospodarczej, rent, emerytur, najmu, dzierżawy i innych przychodów podlegających rozliczeniu
w Urzędzie Skarbowym oraz gospodarstwa rolnego (przyjmuje się zasadę, że z 1 ha
przeliczeniowego zyskuje się dochód ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

