KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE”

WNIOSEK O WYPŁATĘ

nazwisko i imię pracownika

EKWIWALENTU Z TYTUŁU POMOCY SZKOLNYCH

rok szkolny1 : 2018/2019
oddział

znaczek

nr stały

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2018 r. w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
a Reprezentatywnym Organizacjami Związkowymi wnoszę o wypłacenie ekwiwalentu z tytułu pomocy szkolnych na następujące
dzieci:
Lp.

Nazwisko i imię dziecka

Data
urodzenia

Klasa

Nazwa szkoły (uczelni)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczam, że wyżej wymienione
dzieci pozostają na moim utrzymaniu i drugi z rodziców nie pobiera takiego świadczenia w innym zakładzie pracy.

…………………………………………
( podpis )

Pouczenie
1.

2.

3.
4.

5.
1

Ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych wypłacany jest zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu
28 marca 2018 r. w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. a
Reprezentatywnym Organizacjami Związkowymi.
Pracownikom przysługuje raz w roku ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych na każde dziecko
uczęszczające do szkoły ( począwszy od klasy „0”) lub odbywające studia wyższe, które spełnia
łącznie następujące warunki:
a) pozostaje na utrzymaniu pracownika,
b) przed rozpoczęciem roku szkolnego nie ukończyło 25 - go roku życia
Ekwiwalent na zakup pomocy szkolnych przysługuje w wysokości 300,00 zł.
Wypłaty ekwiwalentu dokonuje się na wniosek pracownika zawierający:
a) określenie szkoły, do której uczęszcza dziecko a w przypadku uczelni wyższej oraz dzieci
pełnoletnich pracownik jest zobowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie z uczelni ( szkoły)
o kontynuowaniu nauki,
b) oświadczenie pracownika, że dziecko pozostaje na jego utrzymaniu a współmałżonek nie pobiera
takiego świadczenia w innym zakładzie pracy.
Wypłata ekwiwalentu następować będzie nie później niż 10 października każdego roku.

należy przez to rozumieć rok kalendarzowy, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych,
uprzejmie informujemy, że:



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju (44-330),
Al. Jana Pawła II 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy
KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000072093.



Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres mailowy: iod@jsw.pl.










Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyznania ekwiwalentu z tytułu pomocy szkolnych .
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale brak jej wyrażenia wiąże się z tym, że wniosek o przyznanie ekwiwalentu z tytułu
pomocy szkolnych nie zostanie rozpatrzony.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym upływa termin zobowiązania
podatkowego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

ZGODA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyznawania
ekwiwalentu z tytułu pomocy szkolnych.

………………
……………………………………..

( data )

(podpis)

Zatwierdzono do wypłaty:

ZSZ

zł

300,00
Liczba uprawn.

Oddział

stawka (zł/os.)

kwota dodatku razem (brutto)

EWG

