Zalqcznik nr 2 do Requlaminu ZFSS

(imig i nazwisko skladajqcego wniosek)

(adres zamieszkania)

(numer telefonu)
(inne dane: pracownik, urlop wychowawczy, urlop macierzyfski, rodzicielski, urlop

bezplatny - ilo56 dni, emeryt, rencista i okres na jaki przyznano rentQ i ewentualny stopiefi
niepelnosprawnosci je6li uprawniony nie pobieraiEcy renty ma ustalony taki stopieri)

Informacja*)
o sytuacii 2yciowej' rodzinnej i materialnej osoby zamaerzalEcej skorzysta( w toku

kalendarzowym
z ulgowych Swiadczefi finansowanych zZFSS
Informujq, ze w sklad mojej rodziny opr6cz mnie wchodzq nastqpujqce osoby, uprawnione zgodnie z g B
Regulaminu korzystania zZFSS *x), jestem osobq samotnq xx):
(czlonkowie rodziny: stopieri pokrewieistwa, data urodzenia oraz inne informacje, np. Orzeczenie o niepelnosprawno$ci itp.)

Lqczna suma miesiqcznych dochod6wxxx) moich i czlonk6w rodziny os6b wym.

wyniosla:

.....

w poz.

L-

4 za caly rok

z+

Liczba os6b we wspSlnym gospodarstwie domowym uwzglqdniana przy wyliczeniu:

Sredni doch6d miesigczny przypadajqcy na osobQ wynosi (suma dochod6w podzielona przezliczbe

uprawnionych) .....,...........,...,......,..... zl

Przyznane Swiadczenie w formie pieniqznej proszq Wzelac na konto:

I

iT-t]l
(nazwa banku)
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xxx* W celu dokonania odpisu, zgodnego z art.53, pkt, 2 ustawy Karta Nauczyciela, dla nauczycieli bedqcych
emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierajqcumi nauczycielskie 5wiadczenie kompensacyjne informujq,
iz wysoko66 pobieranej przeze mnie emerytury/renty/Swiadczenia kompensacyjnego, wskazanej w decyzji ZUS
po uwzglednieniu waloryzacjit za poprzedni rok, wynosilo:
zl.

W razie odmowy podania informacji koniecznych do dokonania odpisu payjmuje sig, ze taka osoba otrzymuje
najnizesze Swiadczenie ale jednocze6nie Swiadczenie socjalne moze by6 przyznane w wysoko6ci minimalnej,
( * x x * vvyp eln i aiq tyl ko em eryci / re n c iSci ped a g og i czn i)

Prawdziwo6cpowy2szych danych potwierdzam wlasnorgcznym podpisem, 5wiadoma (y) odpowiedzialnoSci
przewidzianejw g 17 Regulaminu,

(data i podpis skladajqcego informacjq)

OSwiadczam,2e=

Il zostala mi przedstawiona informacja

wynikajqca z art. L3 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20L6 r. sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetrwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(Dz,Urz.UE.L, z 04.05. 20L6 r. Nr. 119 s.1
og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych zwane tez RODO) o
przetwarzaniu danych osobowych moich czlonk6w mojej rodziny w celu skorzystania ze Swiadczeh
finansowanych z ZFSS w Zakladzie Poprawczym w Poznaniu, ul. Wagrowska 9,

-i

2l wyra2am zgodq na przetwarzanie danych osobowych moich icztonk6w mojej rodzinyw celu postqpowania
o przyznanie Swiadczef zZFSS. Przyjmujg do wiadomoSci, i2 administratorem danych osobowych jest Dyrektor
Zakladu Poprawczego w Poznaniu, ul, Wagrowska 9. Wiem, ze podanie danych jest dobrowolne, jednak jest
konieczne do realizacji cel6w, w jakich zostaly zebrane,

(data i podpis skladajqcego informacjq)
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Klauzula informacvina

Zgodniezaft. 13 ust. l i2rozporzqdzenia Parlamentu EuropejskiegoiRady (UE)20161679zdniaZ kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony os5b fizycznych w zwiqzku z przeinarzaniem danych osobowych i
sprawie
swobcrdnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywV 95l46lWE (og6lne rozporzqdzelie
danych), dalej,,RODO", informu jq, 2e:

1.
2.

ochronie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaldad Poprawczy w Poznaniu
ul, Wagrowskiej 9, 61-369 Pozna6.
InspeKorem ochrony danych w Zakladzie Poprawczym w Poznaniu z siedzibq przy ul,
61-369 Pozna6, jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: iod@poznan.zp.gov"p/).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq na podstawie art. 6 ust, 1 lit, c
Parlamentu Europejskiego iRady (UE)20t6l679zdnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie rrch
os6b
fizycznych w zwiqzku z przexxarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
takich
danych oraz uchylenia dyrektywV 95la6lWE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z d
10 maja
2018 roku.

4.
5.
6.

7.
B,

Posiada Pani/Pan:

.
.
.

o

aft, 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
aft. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie aft. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia prze
osobowych z zastrze2eniem paypadk6w, o kt6rych mowa w aft. 18 ust, 2 RoDol;
na podstawie
na podstawie

pfdwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Nie przystuguje Pani/Panu:
w zwiqzku z aft. 17 ust. 3 lit, b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prdwo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w aft, 20 RODO;
na podstawie arr. 2L RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b

danych

Pa

n,2e

Prnzuo do ograniczenia przetwnrzania nie mn znstosozuanin w odniesieniu do przechozoywnnia, w celu zapetanienin korzystanin ze 6ro,
prawnej h'fu w celu ochrony praw innej osoby fzycznej lub prawnej, lub z uzuagi na usn2ne wzglgdy interesu publicznego lLnii Eu

ochrony

9.

.
o
.

1

p

an s txo a czlon kozl s kie go.
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*) zgodnie z $ 3 ust. 1 Regulaminu informacja skladana jest do koica kwietnia ka2dego roku, a przez osoby zatrudnione po tej dacie w terminie do
dw6ch miesiqcy od daty zatrudnienia w Dziale Kadr Zakladu Poprawczego w Poznaniu. Osoba, kt6ra nie zlo2yla takiej informacji lub zlo2yla jq po
terminie, nie bqdzie mogla w danym roku korzysta6 z ulgowych Swiadczef finansowanych ze Srodk6w ZFSS, a gdy nie podala dochod6w najbli2szych
czlonk6w rodziny (uprawnionych zgodnie z g B Regulaminu) do pomocy z Funduszu, skorzysta z minimalnej pomocy przewidzianej dla danego
Swiadczenia;

**)

niepotrzebne skre6li6;

***;

doch6d brutto - Sytuacjq materialnq os6b uprawnionych okre5la siq w oparciu o dochody brutto tj.: lqczny przych6d roczny (za rok
poprzedzajqcyrok,wkt6rymskladanajestinformacja-wniosekwym.wzal:2i3doRegulaminu)Wprzypadkuos6bzatrudnionychlubpobierajqcych
emeryturq, rente tuO Swiadczenie, dochodem jest wynagrodzenie/Swiadczenie brutto pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy od os6b fizycznych
i skladki na ubezpieczenia spoleczne, (alimenty - p+acone pomniejszajQ, a otrzymywane powiqkszajq dochody), oraz dochody uzyskane za granicE
(przeliczone na zl) niezale2nie od tego czy podlegajq one opodatkowaniu w Polsce czy sq zwolnione (art.27 ust. B, 9i 9a ustawy o podatku dochodowym
od os6b fizycznych) z tym 2e:

a)
-

b)

przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy Swiadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. B ustawy z dnia 28 listopada
t.j. Dz.U. z20lB r. poz.2220 ze zmj przyjmuje siq, 2e z L ha przeliczeniowego uzyskuje sig doch6d
2003 r. o 5wiadczeniach rodzinnych
miesiqczny w wysoko(ci 1/12 dochodu oglaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Gl6wnego Urzqdu Statystycznego, na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. D2.U.22077 r. poz. 1892);

-

przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej dzialalno5ci gospodarczej przyjmuje siq doch6d wykazywany przez ubiegajqcego siq
ztym 2e:

o

Swiadczenie, za rok poprzedzajEcy, w kt6rym skladany jest wniosek

L

36 - zasady og6lne) ustawy
przy dzialalno6ci opodatkowanej na zasadzie art. 30 c (PIT - 361 - podatek liniowy) aft.. 27 (Pff
podatkowej, przyjmuje siq doch6d faktycznie osiqgniQty (tj. wynikajqcy ze skladanego rocznego zeznania podatkowego)

n.

2B), podobnie jak
PIT
PIT
76 oraz ryczalt ewidencjonowany
przy dzialalno6ci opodatkowanej ryczaltowo (karta podatkowa
t.j. Dz.U. z 20lB r. poz.
przy 5wiadczeniach rodzinnych (art, 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych
22202e e zm.) przyjmuje siq doch6d nie ni2szy ni2 okre6lony w obowiqzujqcym (dla danego roku) obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy
Polltyki Spolecznej, a przypisany odpowiednio placonemu podatkowi (przy karcie podatkowej) lub osiqganym przychodom wg
odpowiednich stawek podatkowych (przy ryczalcie ewidencjonowanym)'

i

-

-

-

-

-

-

i

c) w przypadku os6b niepracujqcych pobierajqcych zasilek, dochodem jest zasilek dla bezrobotnych pomniejszony o zaliczki na podatek
dochodowy od os6b fizycznych i skladki na ubezpieczenia spoleczne. Ww. dochody nale2y udokumentowai za5wiadczeniem.

d)

W przypadku os6b niepracujqcych i nie pobierajqcych zasi{ku do,,Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFSS Zakladu Poprawczego
w Poznaniu nale1y zalqczyi za6wiadczenie z Urzqdu Pracy, a w przypadku nie zarejestrowania sig w Urzqdzie Pracy nale2y zalEczYi
o5wiadczenie osoby niepracujqcej o nie osiqganiu dochodow.

e)

W przypadku os6b uzyskujqcych dochody z innych tytul6w ni2 opisane powy2ej - do,,Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFSS
Zakladu Poprawczego w Poznaniu nale2y zalqczy6 zaSwiadczenie lub o6wiadczenie osoby uzyskujEcej dany dochdd pomniejszony o
ewentualne zaliczki na podatek dochodowy od os6b fizycznych i ewentualne skladki na ubezpieczenia spoleczne.

f)

o kt6rym mowa w Ustawie z dnia LL02.2016 r, o pomocy paistwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+), jest
orane poo uwagQ przy okre6laniu wysoko5ci dochodu na osobq w rodzinie, od kt6rego uzale2nione jest przyznawanie ulgowych uslug i
Swiadczei ujqtych w Regulaminie.
Swiadczenie wychowawcze,

Gdy po zlo2eniu informacji zmienila siQ sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, w por6wnaniu do sytuacji w roku poprzednim
(np. utrata ir6dla dochodu przez czlonka rodziny lub uzyskanie nowego Zridla dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (kt6rej zmienila siq sytuacja
materialna) za rok poprzedni podaje siq aktualnie osiqgany doch6d przez tq osobq, a nastgpnie wylicza siq 6redni miesiqczny dochdd rodziny zgodnie z
zasadami podanymi powy2ej (fi. dochody pozostalych czlonk6w rodziny przyjmuje siq z roku poprzedniego). W przypadku zmniejszenia siq lub
zwiqkszenia siq liczby czlonkfw rodziny uprawnionych do korzystania z Funduszu, ju2 po zlo2eniu informacji (np. rozw6d, utrata uprawnienia do pomocy
socjalnej przez dziecko w zwiqzku z przekroczeniem odpowiedniego wieku, urodzenie sig dziecka, zawarcie zwiqzku mal2eiskiego itp.), uprawniony
sklada nowq informacjq przeliczajqc odpowiednio dochody. Gdy informacjq sklada uprawniony, kt6ry podjEl dopiero pierwszq pracg podaje aktualne
dochody podzielone przez liczbq mlesiQcy, za kt6re je osiqgnql, W przypadkach nieokre6lonych w povvy2szych objaSnieniach rozstrzyga Komisja Socjalna
opierajqc sig o przepisy powszechnie obowiqzujqce, kt6re regulujQ takie zagadnienia (np. ustawa o Swiadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy
spolecznej, ustawa o PIT itp.),

Gdy osoba skladajqca informacjq nie poda w niej dochod6w najbli2szych czlonk6w rodziny (uprawnionych do pomocy z Funduszu),
skorzysta tylko z minimalnej pomocy gdy2 Srednie dochody rodziny zostane przyjqte z najwy2szego Progu dochodowego
przewidzianego dla danego rodzaju Swiadczenia.

Strona 4 z 4

