Załącznik nr 3
do Regulaminu ZFŚS
Centrum Kreatywności TALENT
we Wrocławiu

…………………………

Wrocław, dnia………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
za ……………… rok
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
Wnioskodawca…………………………………………………………………………………………………….
Pozostali członkowie:
Imię i nazwisko
Stopień pokrewieństwa
Wiek (dotyczy dzieci)
Lp.

Oświadczam, że:
1. Gimnazjum nr 15 im. Profesorów Lwowskich we Wrocławiu było ostatnim miejscem
zatrudnienia przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne
2. Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu było ostatnim miejscem zatrudnienia
przed przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 1
………………………………………..
Podpis

Dotyczy tylko emerytów, rencistów !!!
Oświadczam, że: przychód roczny pobranej przeze mnie emerytury, renty lub
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wynosi : ……………..……zł brutto
( niezbędne do ustalenia wysokości odpisu)
Oświadczam, że wysokość średniego dochodu netto przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
z roku poprzedniego wynosiła:
Średni roczny dochód netto łączny w gospodarstwie domowym wynosi: ...........................................................zł
Przysporzenia- 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/miesięcznie.
- inne …………………….. …………………………………………………………………………..
- uwagi …………………….. ………………………………………………………………………..
Łączna kwota dochodu netto rocznie wraz z dodatkowymi przysporzeniami mającymi wpływ na sytuację
życiową wynosi…………….…zł (słownie……………………..………………………………………………zł)
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Niepotrzebne skreślić
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OBJAŚNIENIA
Do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego zalicza się z roku poprzedniego wszelkie dochody netto 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. Od wykazanych w Oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dochodów i przychodów nie należy odejmować
zobowiązań takich jak np.: spłata rat kredytu, pożyczki, składek członkowskich itp.
3. Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów (z roku poprzedniego) wszystkich członków rodziny, bez względu na
tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszony o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób niezamieszkujących i niegospodarujących wspólnie z uprawnionym,
4) koszty uzyskania przychodów.
4. W przypadku dochodu z tytułu działalności gospodarczej
przyjmuje się zasadę określenia wysokości dochodu nie niższego niż wysokość dochodu zadeklarowanego do podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenie społeczne, tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urząd Statystyczny,
stanowiącego minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku rozpoczynania działalności i
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych zasadach w okresie 24 miesięcy, przyjmuje się zasadę określenia
dochodu nie niższego niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
5. W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego
przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze
obwieszczenia, przez Prezesa GUS (http://www.stat.gov.pl) na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym.
6. Przez gospodarstwo domowe rozumie się uprawnionego oraz wszystkie osoby zamieszkujące wspólnie z nim i prowadzące wspólne
gospodarstwo domowe.
7. Średni miesięczny dochód na osobę oblicza się dzieląc sumę rocznego dochodu członków rodziny uprawnionego przez liczbę osób w
rodzinie, a następnie przez 12.
8. Oświadczenie składa się co najmniej raz w roku (tj. do 30 kwietnia) osoby uprawnione zamierzające korzystać ze środków Funduszu
składają oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego oraz ankietę, która obrazuje pracodawcy
orientacyjnie o jakie rodzaje świadczeń uprawnieni będą wnioskować. Powyższe jest konieczne do ustalenia lub zmiany progów
dochodowych na dany rok kalendarzowy oraz sporządzenia planu rzeczowo-finansowego (preliminarza wydatków). Wypełnienie
ankiety nie zastępuje obowiązku przedłożenia wniosku o pomoc z Funduszu.
9. Osoby zatrudnione w trakcie roku tj. po 30 kwietnia składają oświadczenie wraz z pierwszym wnioskiem, przy czym pracownik który:
- w roku poprzedzającym przyznanie mu świadczenia z Funduszu nie przepracował całego roku kalendarzowego podaje
w oświadczeniu dochody faktycznie uzyskane.
- w Centrum Kreatywności TALENT podjął pracę po raz pierwszy w życiu, a nie uzyskał innych dochodów, świadczeń itp. podaje
w oświadczeniu dochody otrzymane za czas zatrudnienia w CKT.
10. Emeryci i renciści ubiegający się o świadczenia z Funduszu, obowiązani są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu
poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury lub renty wraz z oświadczeniem lub w przypadku nie otrzymania do
tego dnia decyzji, niezwłocznie po jej otrzymaniu.
11. Łączna kwota dochodu netto wraz z dodatkowymi przysporzeniami mającymi wpływ na sytuację życiową, jest to średni roczny dochód
łączny wraz z przysporzeniami podzielony na ilość uprawnionych członków gospodarstwa domowego, a następnie podzielić przez 12
miesięcy.
1.

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).
Oświadczam, że zapoznałam/ em się z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Centrum Kreatywności TALENT we
Wrocławiu.

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. W przypadku
zmiany mojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej mającej wpływ na średni dochód lub pozostałe
przysporzenia i wysokość dofinansowania lub refundacji wg zasad określonych w Regulaminie, zobowiązuję się
do niezwłocznej aktualizacji danych ujętych w niniejszym Oświadczeniu.
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……………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu,
reprezentowany przez Dyrektora Centrum Kreatywności TALENT podanych przeze mnie danych osobowych oraz
danych wrażliwych wymienionych w art.9 RODO, zawartych w dokumentach składanych w związku z
udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dla potrzeb niezbędnych do ich realizacji
i dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).

……………………………………………………………….

………………………………………………………………………

(miejscowość, data)

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

(podpis wnioskodawcy)

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu,
reprezentowany przez dyrektora Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu, tel.71/798 67
06, sekretariat.ckt@wroclawskaedukacja.pl
Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor
Ochrony Danych Osobowych Małgorzata Torenc (email: rodo@CKTalent.wroclaw.pl Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji świadczeń
przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Kreatywności Talent we
Wrocławiu.
Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania
danych osobowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi.
Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej
usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres
dochodzenia do nich praw lub roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

……………………………………

…………………………………
(miejscowość, data)

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

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

Informuję, że w …………. roku będę zainteresowany złożeniem wniosku o pomoc w formie:
dofinansowania do wypoczynku w formie tzw. „wczasów pod gruszą”,
pomoc finansową
bezzwrotną zapomogę pieniężną
Ta ankieta nie zastępuje wniosku.

…………………………………..
(podpis)
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