Zalacznik nr 3 do Requlaminu ZFSS

(imig i nazwisko skladajqcego wniosek)

(adres zamieszkania)

(inne dane: pracownik, urlop wychowawczy, urlop macierzyfiski, rodzicielski, urlop

- ilosi dni, gmeryt, rencista i okres na jaki przyznano rentq i ewentualny stopiefi
niepelnosprawno6ci je6li uprawniony nie pobierajqcy renty ma ustalony taki stopie6)
bezplatny

WNIOSEK

o przYznanie ulgowego Swiadczenia socjalnego z dofinansowaniem z ZFSS*) pelnoplatnego*)
Proszq o przyznanie dla mniex)

i uprawnionych czlonk6w mojej rodzinyx) zgodnie z Regulaminem

iffiil;

;;;;;j ;"liil.'"lii.,'ip,il;k*

ZFSS:

il ;;;;i

Do wniosku za+Eczam niezbqdne do uzyskania Swiadczenia dokumenty:

(nale2y podai i dolqczyi do wniosku takie dokumenty - kserofopie, kt6re zgodnie z Regulaminem sq niezbgdne do uzyskania Swiadczenia
z Funduszu, o6wiadczenie o ilo56 dni ra poczynku do wniosku o .,wakacje pod gruszq,)

Prawdziwo6( pov'ry2szych danych potwierdzam wlasnorqcznym podpisem, Swiadoma (y) odpowiedzialnoSci
przewidzianej w 5 17 Regulaminu.

(data i podpis skladajqcego inforrnacjq)
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ZalEcznik nr 3 do Reoulaminu ZFSS
OSwiadczamr 2e:

Il

zostala mi przedstawiona informacja wynikajqca z art. 13 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 207616792dnia27 kwietnia 2016 r.
sprawie ochrony rrs6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (Dz.Urz.UE.L. 204.05.2016 r. Nr. 119 s.1- og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych zwane te2 RODO) o przetwarzaniu danych
osobowych moich i czlonk6w mojej rodziny w celu skorzystania ze Swiadczei finansowanych z ZFSS w Zakladzie Poprawczym w Poznaniu, ul.
Wagrowska 9.

2l wyra1am zgodQ na przetwarzanie danych osobowych moich i czlonk6w mojej rodziny w celu postqpowania o przyznanie Swiadczeri z ZFSS. Przyjmujq
do wiadomo(ci, i2 administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakladu Poprawczego w Poznaniu, ul. Wagrowska 9. Wiem, 2e podanie danych jest
dobrowolne, jednak jest konieczne do realizacji cel6w, w jakich zostaly zebrane

(data i podpis skladajqcego informacjg)

Klauzula informacvina
Zgodniezart.13ust.li2rozporzqdzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/6Tgzdnia2Tkwietnia2016rokuwsprawieochronyos6b
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej,.RODO", informujq, 2e:

1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaklad Poprawczy w Poznaniu z siedzibq przy ul. Wagrowskiej 9, 61-369 Poznari.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego

Inspektorem ochrony danych w Zakladzie Poprawczym w Poznaniu z siedzibq przy ul. Wagrowskiej 9, 61-369 Poznari. jest Pan Tomasz Surdyk
(kon ta k t: iod @pozna n. zp. gov. pl ),

i Rady (UE) 20161679
zdnia2T kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

4.
5.

Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane przez okres trwania stosunku pracy od momentu przystqpienia do ZFSS.

Po ustaniu zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe znajdujqce siq

w

dokumentacji pracowniczej,

w tym w

aktach osobowych bqdq

przechowywane przez okres wynikajqcy z odrqbnych przepis6w prawa.

6.

Pani/Pana dane osobowe mogE byi udostQpniane odpowiednim odbiorcom, w szczeg6lno6ci instytucjom uprawnionym do kontroli dzialalnoSci
administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrqbnych przepis6w prawa.

7.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

B.

Posiada Pani/Pan:

9.

.
.
.

na podstawie art. 15 RODO prawo dostQpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

.

przypadk6w, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODOT;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO;

na podstawie art, 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z

zastrze2eniem

Nie przysluguje Pani/Panu:

.

e
.
.

w zwiEzku 2aft.. t7 ust. 3 lit. b, d lub e R0D0 prawo do usuniqcia danych osobowych;
proWo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w at. 20 RODO;
na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy2 podstawQ prawnE przetwarzania Pan
i/Pana danych osobowych jest aft, 6 ust. 1 lit. b RODO.

1
Prawo do ogrnniczenia przetronrzania nie ma zastosownnia w odniesieniu do przechowywania, zo celu zapewnieniakorzystania ze 6roclk6w ochrony
prawnej lub w celu ochrony prnTD innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z wnagi na wnLne wzglgdy interesu publicznego Unii Europeislciei lub
p n{t

stw a czlonlcow skie go.
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Zalacznik nr 3 do Requlaminu ZFSS
Propozvcja Komisii Socjalnei

Na posiedzeniu w

dniu

...... Komisja socjalna postanowila:

x) przyznai:
(wymienii Swiadczenie i wysoko6d doplaty z funduszu)

(mo2na poda6 pow6d nieprzyznania Swiadczenia chociaZ regulamin tego nie wymaga)

1.

2.

3,
(podpisy czlonk6w Komisji)

Decvzja oracodawcv

(wymienii Swiadczenie i wysoko66 doplaty z funduszu lub przy decyzji zgodnej z propozycjE Komisji wpisai "zgodnie z wnioskiem Komisji Socjalnej,)

\r,---, y.""-d

lub wpisai "zgodhie z wnioskiem Komisji Socjalnejl

Pozna6, dnia
(podpis pracodawcy)
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ZalAc;znik nr 3 do Requlaminu ZFSS
Obia6nienia do informacii:

*) zgodnie z $ 3 ust. 1 Regulaminu
skladana jest do korica kwietnia ka2dego roku, a przez osoby zatrudnione po tej dacie w terminie do
w Dziale Kadr Zakladu Poprawczego w Poznaniu. Osoba, kt6ra nie zlo2yla takiej informacji lub zlo2yla jq po
dw6ch miesiqcy od daty
terminie, nie bqdzie mogla w danym roku korzysta6 z ulgowych 6wiadczeh finansowanych ze Srodk6w ZFSS, a gdy nie podala dochod6w najbli2szych
/l;--^^^
--.,
-,-^..,if,-i^^^l
przewidzianej dla
danego
z g B Regulaminu) do pomocy z Funduszu, skorzysta z minimalnej pomocy
czlonk6w rodziny (uprawnionych
6wiadczenia;

oparciu o dochody brutto tj,: lEczny przych6d roczny (za rok
do Regulaminu) W przypadku os6b zatrudnionych lub pobierajqcych
e brutto pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy od os6b fizycznych
otrzymywane powiqkszajq dochody), oraz dochody uzyskane za granicE
olsce czy sq zwolnione (art. 27 ust. B, 9i 9a ustawy o podatku dochodowym

a siq w

od os6b fizycznych) z tym zei

a)

przy dochodach
z gospodarstwa rolnego, podobnie jakprzy Swiadczeniach rodzinnych (art.5 ust. B ustawy zdnia28 listopada
rnych
t.j. Dz.U. z2OIB r. poz.2220 ze zm.) przyjmuje sig, 2e z t ha przeliczeniowego uzyskuje siq doch6d
2003 r. o 5wiadczeniach
2 dochodu oglaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Gl6wnego Urzqdu Sta$stycznego/ na
miesiqczny w wysoko6ci
podstawie art. 18 ustawy z
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t, Dz.U.z20L7 r. poz. 1892);

-

b)

przy dochodach
Swiadczenie, za rok
przy dzialalno5ci
podatkowej,

pozarolniczej dzialalno5ci gospodarczej przyjmuje sig doch6d wykazywany przez ubiegajqcego siq o
, w kt6rym skladany jest wniosek z tym Zei

z

na zasadzie art. 30 c (PIT - 361 - podatek liniowy) i aft. 27 (Pff - 36 - zasady og6lne) ustawy
(tj. wynikajqry ze skladanego rocznego zeznania podatkowego)

siQ doch6d faktycznie osiqgniqty

PIT
2B), podobnie jak
PIT
16 oraz ryczak ewidencjonowany
t.j. Dz.U. z 2078 r' poz'
topada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych
owiqzujqcym (dla danego roku) obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy
datkowi (przy karcie podatkowej) lub osiqganym przychodom wg
nym).

il

-

-

-

-

przypadku os6b nieprabujqcych pobierajqcych zasilek, dochodem jest zasilek dla bezrobotnych pomniejszony o zaliczki
dochodowy od os6b fizycznlch i skladki na ubezpieczenia spoleczne. Ww. dochody nale2y udokumentowad za6wiadczeniem.

w
d)

na podatek

W przypadku os6b niepracfijqcych i nie pobierajqcych zasilku do,,Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFSS Zakladu Poprawczego
w Poznaniu nalely zal4cz\1t zaSwiadczenie z Urzqdu Pracy, a w przypadku nie zarejestrowania siq w Urzqdzie Pracy nale2y zalqczyC
o5wiadczenie osoby niepra<iujEcej o nie osiqganiu dochod6w.

W przypadku
Zaktadu Pop

y

ewentualne

od os6b fizycznych i ewentualne skladki na ubezpieczenia spoleczne.

z

z innych tytul6w ni2 opisane powy2ej - do,,Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFSS
zatqczyi za6wiadczenie lub o6wiadczenie osoby uzyskujqcej dany dochdd pomniejszony o

o kt6rym mowa w Ustawie z dnia 71.02.2016 r. o pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+), jest
brane pod uwagQ przy o(re6laniu wysoko6ci dochodu na osobq w rodzinie, od kt6rego uzale2nione jest przyznawanie ulgowych uslug i
Swiadczeri ujqtych w Regulbminie.
Swiadczenie wychowawczd,

sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, w por6wnaniu do sytuacji w roku poprzednim
Gdy po zto2eniu informacji zmienila
(np. utrata 2r6dla dochodu przez
a rodziny lub uzyskanie nowego ir6dla dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (kt6rej zmienila siq sytuacja
aktualnie osiqgany doch6d przez tq osobg, a nastqpnie wylicza siq Sredni miesiqczny doch6d rodziny zgodnie z
materialna) za rok poprzedni podaje
pozostalych czlonk6w rodziny przyjmuje siq z roku poprzedniego). W przypadku zmniejszenia sig lub
zasadami podanymi powy2ej (fi.
uprawnionych do korzystania z Funduszu, ju2 po zlo2eniu informacji (np. rozw6d, utrata uprawnienia do pomocy
zwiqkszenia siq liczby czlonk6w rodzi
przekroczeniem odpowiedniego wieku, urodzenie sig dziecka, zawarcie zwiqzku mal2eriskiego itp.), uprawniony
socjalnej przez dziecko w zwiqzku
sklada nowq informacjg przeliczajqc odpowiednio dochody. Gdy informacjq sklada uprawniony, ktdry podjql dopiero pierwszQ pracq podaje aktualne
dochody podzielone przez liczbq
, za kt6re je osiQgnQl. W przypadkach nieokre6lonych w powy2szych objaSnieniach rozstrzyga Komisja Socjalna
obowiqzujqce, kt6re regulujq takie zagadnienia (np. ustawa o Swiadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy
opleraJQc srq o przeprsy
spotecznej, ustawa o PIT itp.).
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