
Pabianice dn. ………………………………. 

…………………………………………………….. 

Nazwisko i imię pracownika 

Dane dotyczące gospodarstwa domowego i dochodu rodziny 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym 

L.p. Imię i nazwisko Data 
urodzenia 

Miejsce pracy-
nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 
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E – poz. 111 
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Łączny dochód całego gospodarstw domowego wynosi ………………………………………………………..zł 

Dochód na członka rodziny wynosi …………………………………………………………………………………….zł 

Dochód obliczamy dodając dochody każdego członka rodziny, następnie dzielimy przez ilość osób w 

gospodarstwie domowym i dzielimy przez 12 miesięcy. 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 
Ja, niżej podpisany, poinformowany o tym, że poniższe oświadczenie potwierdzone własnoręcznym podpisem jest dokumentem w 

rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego i może być zweryfikowane w trybie i na warunkach określonych w art. 253 tegoż 

kodeksu, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, potwierdzając własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych.  

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu rozpatrzenia składanego wniosku i podjęcia decyzji w sprawie udzielenia świadczenia 

z ZFŚS. Jeżeli uzasadnieniem przyznania świadczenia jest stan zdrowia wnioskodawcy lub członka rodziny wnioskodawcy, podanie tych 

informacji jest niezbędne w celu umożliwienia dokonania oceny składanego wniosku i przyznania stosownej pomocy. Przetwarzanie danych 

osobowych jest obowiązkiem prawnym (art. 6 ust.1 lit c RODO) ciążącym na Administratorze danych w związku z realizacją zadań 

wynikających z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 ze zm.). Ponadto 

przetwarzanie szczególnych kategorii danych, takich jak stan zdrowia, jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków i specjalnych 

uprawnień w dziedzinie prawa pracy i ochrony socjalnej (art. 9 ust 2 lit. b RODO). Dane przetwarzane będą do czasu udzielenia i rozliczenia 

pomocy z ZFŚS, nie dłużej niż 5 lata od dnia jej udzielenia w związku z możliwością dochodzenia praw i roszczeń oraz przedawnienia należności 

publicznoprawnych zgodnie z JRWA Administratora.  

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie o wysokości dochodów każdego członka rodziny ( PIT roczny za miniony okres rozliczeniowy) 

 

 

 

………….……………………………………………..

czytelny podpis wnioskującego 

 

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-4031994-r-o-zakladowym-funduszu-swiadczen,qgb2t7g2p,1.html

