Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS
Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej

…………………………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………………….
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
za ……………… rok
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
Wnioskodawca:………………………………………………………………………………….
Pozostali członkowie:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Data urodzenia /
(wiek)

Uwagi
np. uczy się w szkole średniej,
posiada orzeczenie
o niepełnospr., jest bezrobotny...

Oświadczam, że wysokość średniego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
wynosiła:
Średni roczny dochód łączny w gospodarstwie domowym wynosi: ..............................................zł

(wpisać kwoty wg objaśnienia nr 1 na str. 2)

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi:.....................................................zł

(wpisać kwoty wg objaśnienia nr 2 na str. 2)
Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: .................................zł

(wpisać kwoty wg objaśnienia nr 3 na str. 2)
(słownie: ………………………………………………………………………………………... zł)
Dodatkowe informacje mające wpływ na sytuację życiową, materialną i rodzinną
(nie wpisywać kredytów, pożyczek itp.)
- płacone alimenty ……………………… zł miesięcznie
- otrzymywane alimenty ……………….. zł miesięcznie
- świadczenia z programu 500 +, rodzinne, stypendia, zasiłki stałe i inne ……………zł/mies.
- inne ……………………...........................................................
…………………………………………………………………..
- uwagi ……………………........................................................
…………………………………………………………………

Łączna kwota dochodu wraz z dodatkowymi przysporzeniami mającymi wpływ na sytuację
życiową wynosi …........................................………zł/osobę/mies.
(słownie: ………………………………………………………………………………………... zł)
Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego.
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy (art. 233 i art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego).

ZOBOWIĄZANIE
Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez
Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

…………………………………………………….
……………………………………………………………….
(miejscowość, data)

(podpis wnioskodawcy)

Objaśnienie:

1. zalicza się wszelkie dochody opodatkowane oraz przychody i przysporzenia niepodlegające
opodatkowaniu całego gospodarstwa domowego, w szczególności:
dochody z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, renty, emerytury, świadczenia
przedemerytalnego, urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, zasiłku chorobowego, zasiłku
dla bezrobotnych, dochody z najmu, dzierżawy, gospodarstwa rolnego (wg ha przeliczeniowych
obliczanych jak w ustawie o pomocy społecznej), prowadzenia działalności gospodarczej oraz
alimenty (otrzymywane i płacone), stypendia, świadczenia rodzinne, świadczenia z programu
500 plus, zasiłki stałe i inne świadczenia i dochody mające istotny wpływ na sytuację
materialną i życiową gospodarstwa domowego.
2. średni roczny dochód netto łączny wraz z przysporzeniami należy podzielić na ilość
uprawnionych członków gospodarstwa domowego.
3. średni roczny dochód netto łączny wraz z przysporzeniami należy podzielić na ilość
uprawnionych członków gospodarstwa domowego, a następnie podzielić przez 12 miesięcy.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję iż:
1) Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi –
Królowej , ul. Paderewskiego 65 32 – 545 Dulowa
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz– z którym
można skontaktować się poprzez e-mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- korzystania prze Panią/Pana ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ZFŚS
lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku
prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a, c, f art. 9 ust. 2 lit. b, h RODO
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do korzystania przez
Panią/Pana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz wynikający z przepisów prawa w
szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego.
6) Pani/Pana
dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
- operatorzy pocztowi i kurierzy,
- banki w zakresie realizacji płatności,
- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędnych do wykonania umowy lub
świadczenia usługi,
- organy i podmioty uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych
osobowych.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą
podlegały procesowi automatycznego podejmowania decyzji.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z
wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją
niepodania przez Panią/Pana obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z
ZFŚS.

ANKIETA
…………………………………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….
(miejscowość, data)

Informuję, że w ……… roku będę zainteresowany złożeniem wniosku o pomoc w formie:

rodzaj świadczenia
tak
dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w formie wczasów,
kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką,
dofinansowania wypoczynku zorganizowanego krajowego i zagranicznego
wypoczynku osób uprawnionych w formie wczasów,
dofinansowania wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym
zakresie
w formie rzeczowej udzielana jest poprzez:
• zakup odzieży i opału
w formie finansowej
zakup paczek okolicznościowych dla dzieci osób uprawnionych w wieku do lat 15
w formie finansowej

Nie wskazujemy zapomogi pieniężnej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodzin.
Ta ankieta nie zastępuje wniosku.

…………………………………..
(podpis)

nie

