Załącznik nr 5 do „Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych” – oświadczenie o zapoznaniu się
z klauzulą poufności

Oświadczenie
o zapoznaniu się z klauzulą poufności dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji
świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola nr 25 w Rybniku
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli poufności zawartej §10 Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………
(data i podpis)
Uwagi:
1.

2.

Dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodu) za rok 2020 obliczamy:
a) osoby samotne, które nie prowadzą działalności gospodarczej:
PIT-11 poz.31+poz.38+poz.53+poz.66+poz.86
b) pozostałe osoby:
PIT-37 poz.36+poz.37+poz.38+poz.39+poz.71+poz.104;
PIT-36 poz.63+poz.64+poz.65+poz.66+poz.122+poz.179;
PIT-28 poz.46.
Osoby (w tym współmałżonkowie), którzy osiągnęli dochód za niepełny rok kalendarzowy, dochód obliczają dzieląc
sumę dochodu przez ilość m-cy, które przepracowali (jeżeli zatrudnienie nastąpiło 1.03, a wynagrodzenie było
wypłacane 10.04, to sumę dochodu należy podzielić przez 9, a nie 12).

3.

Wspólne gospodarstwo domowe zgodnie z regulaminem ZFŚS stanowi/-ą tylko i wyłącznie:
- mąż/żona
- dzieci własne, dzieci współmałżonka, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, a
także pozostające na utrzymaniu pracownika wnuki i rodzeństwo do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w
szkole – do czasu ukończenia nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

4.

W przypadku istotnej zmiany: np. podjęcie pracy (dotyczy osób nowozatrudnionych w roku 2021, które nie
przepracowały pełnego roku w Przedszkolu nr 25 w Rybnik), utraty źródła dochodów przez członka rodziny, pojawienie
się nowego członka rodziny, ukończenie nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia itp. należy wskazać średni
miesięczny dochód z okresu po zaistnieniu zmiany.

5.

Osoby, które płacą alimenty na dzieci, ale nie zamieszkują z nimi, dzielą roczny dochód przez 12 m-cy i od tej kwoty
odejmują miesięczna kwotę alimentów, które płacą na dzieci. Dzieci, które nie zamieszkują wspólnie z pracownikiem,
nie są wliczane do liczby osób w gospodarstwie domowym, przez którą dzielimy dochód, ale je wykazujemy, aby móc
pobrać na nie świadczenia.

6.

Osoby, które w ciągu roku 2020 (nie ma znaczenia miesiąc ślubu) wstąpiły w związek małżeński, sumują dochody za rok
2020 i dzielą przez 2 (jeżeli nie mają dzieci lub przez ilość osób w gospodarstwie domowym).

7.

Osoby, którym urodziły się dzieci w roku 2020, dzielą sumę dochodu przez ilość osób w rodzinie wraz z
nowonarodzonym dzieckiem ( nie ma znaczenia miesiąc urodzenia dziecka).

8.

Komisja Socjalna może przeprowadzić weryfikację prawdziwości złożonego oświadczenia o sytuacji materialnej osoby
uprawnionej. Weryfikacja polega na żądaniu przedłożenia przez uprawnionego dokumentów potwierdzających jego
stan rodzinny oraz dochody uzyskiwane przez członków rodziny.

9.

Termin składania oświadczeń o sytuacji materialnej osoby uprawnionej mija 30.04.2021 r. lub w terminie do dwóch
tygodni od daty rozpoczęcia pracy w przypadku pracowników zatrudnionych po 30 kwietnia 2021 r.

10. Osobom, które nie złożą oświadczenia o wysokości dochodów, świadczenia socjalne
najbogatszej grupy osób uprawnionych.

będą przyznawane wg

