
Lublin, dn.………06.2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

o wysokości emerytury / renty* do skorygowania naliczenia wysokości 

odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2022 

 

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………. 

 

Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji 

oświadczam, że w 2021 roku wysokość mojej emerytury / renty*  

( kwota z PIT-40A z pozycji 38 za 2021 roku) 

 wynosi …………………………....zł , - brutto rocznie. 

  

 

 

(podpis) 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Odmawiam podania wysokości mojej emerytury / renty* 

 

 

(podpis) 

 

 

* właściwe podkreślić 



Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad  dokonywania 

odpisu  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami  

lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Art. 53 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami, 

rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Biorąc pod uwagę brzmienie ww. przepisu, dla  poprawnego 

określenia ogólnej puli środków na ten cel w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, informacje 

służące skalkulowaniu wysokości emerytur, rent i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych powinny 

opierać się na faktycznych danych. 

W związku z powyższym dane niezbędne do prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych powinny być zbierane i weryfikowane przez poszczególne szkoły 

(placówki), w których nauczyciele będący emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi 

świadczenie kompensacyjne korzystają ze świadczeń Funduszu. W art. 53 ust. 3 ustawy - Karta 

Nauczyciela ustawodawca pośrednio wskazał, że pozyskanie tych danych należy do dyrektora szkoły 

(placówki). W świetle  przepisów, w celu prawidłowego naliczenia odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi 

świadczenie kompensacyjne, dyrektor szkoły powinien zwrócić się do nich o przedstawienie danych 

dotyczących wysokości pobieranych świadczeń, np. przedstawienie PIT-u lub decyzji ZUS określającej 

wysokość świadczenia.  

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady 

przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, zgodnie z art. 8  

ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych powinny być określone w regulaminie. Zapisy 

regulaminu nie mogą być sprzeczne z ustawą o ZFŚS, a ta wyraźnie stanowi, że przyznawanie i wysokość 

dofinansowania z Funduszu powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby 

ubiegającej się o świadczenie. Powyższe wskazuje, że warunkiem dysponowania środkami funduszu 

w sposób zgodny z przepisami jest posiadanie przez pracodawcę wiedzy na temat wszelkich dochodów 

osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS-u, liczby członków rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym oraz wysokości uzyskiwanych przez nich zarobków. 

Zatem, w opinii Ministerstwa, na podstawie przepisów prawa, pracodawca może żądać  

od pracownika oświadczenia, w którym wskazana będzie kwota dochodu na 1 członka rodziny, oraz 

przedłożenia dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych w oświadczeniu informacji.  

Biorąc pod uwagę powyższe Zespół Szkół Samochodowych, dla prawidłowej realizacji 

obowiązków ustawowych oraz poprawnego określenia ogólnej puli środków na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zwraca się z prośbą o wypełnienie 

oświadczenia o wysokości emerytury w oparciu o bieżącą decyzję ZUS określającą wysokość pobieranego 

świadczenia. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-06-2012&qplikid=2#P2A75
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-06-2012&qplikid=2#P2A75
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-06-2012&qplikid=144#P144A11

