
ZARZĄDZENIE NR 20
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
w Urzędzie Gminy Raczki

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie 
Gminy Raczki stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 marca 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
w Urzędzie Gminy Raczki w porozumieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej 
interesów załącznik Nr 5 do regulaminu ZFŚS otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Andrzej Szymulewski
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu ZFŚS 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYSOKOŚCI DOCHODU NA 1 CZŁONKA RODZINY 

OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 

średnie miesięczne dochody brutto (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) na 

1 członka gospodarstwa domowego wyniósł ..................... zł. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane 

informacje dotyczące mojej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym,  wysokość 

dochodów zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych celem realizacji uprawnień do ZFŚS. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacją 

o ochronie danych osobowych. 

 

Raczki, dnia  ………............. r.   ................................................................................
        Składający oświadczenie (czytelny podpis) 

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych osób uprawnionych 

1. Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych. (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016). 

2. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez Wójta Gminy Raczki wyłącznie w celu 

realizacji uprawnień do uzyskania świadczeń z Funduszu art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669). 

3. Osoby uprawnione przekazują swoje dane osobowe w formie oświadczenia pisemnego 

stanowiącego część wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu lub osobnego dokumentu, jeśli jest 

to konieczne. Celem potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu Wójt Gminy Raczki może 

wezwać do przedstawienia dokumentów potwierdzających w/w dane. 

4. Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, 

jego ustalenie i realizację, a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 

K.p. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

5. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania, 

usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, prawa do sprzeciwu, przenoszenia danych a także do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody 

w dowolnym momencie. 

6. Państwa dane nie będą automatycznie przetwarzane, ani profilowane. 

7. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 
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