
Załącznik nr  14 ZFŚS                                                             Puławy, dn…………………… 

 

 

……………………………. 

     /imię i nazwisko/ 

 

…………………………… 

     /adres zamieszkania/ 

 

 

WNIOSEK  

 O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU 

LETNIEGO ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE 

PRZEZ PRACOWNIKA/ EMERYTA/ RENCISTĘ 

 

 

Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego 

we własnym zakresie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii 

Grzegorzewskiej w Puławach. 

 

 

 

……………………………………… 

/podpis osoby wnioskującej/ 



PROPOZYCJA KOMISJI  SOCJALNEJ 

W dniu …………………… odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej w sprawie rozpatrzenia  

w/w wniosku. 

Podanie zaopiniowano pozytywnie/negatywnie i wnioskuje się o udzielenie dofinansowania 

w kwocie: ………………. (słownie złotych: ………………………………………………… 

                                                                          ………………………………………………...) 

tj. zgodnie z tabelą dofinansowania obowiązującą w danym roku. 

Podpisy członków Komisji 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

 

DECYZJA DYREKTORA OŚRODKA 

Podanie zaopiniowano pozytywnie/negatywnie i  udzielam  dofinansowanie w kwocie: 

………………. (słownie złotych: ……………………………………………………………. 

                                                                          

……………………………………………………………) 

tj. zgodnie z tabelą dofinansowania obowiązującą w danym roku. 

 

 

………………………………………. 

                                                                                                                          pieczęć i podpis dyrektora 

 właściwe zaznacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 9 ZFŚS                                                            Puławy, dn ………………………. 

 

Oświadczenie o dochodach osoby uprawnionej do korzystania  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
1. Imię i nazwisko - ……………………………………………………………………… 

2. Adres- ……………………………………..................................................................... 

3. Numer konta - ………………………………………………………………………… 

4. Liczba osób wchodzących w skład rodziny: 

 

Lp.  Imię i 

nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Data 

urodzenia 
Nazwa szkoły do której uczęszcza 

dziecko 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

5. Oświadczenie o dochodach netto*  

 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto na członka rodziny w poprzednim roku 

kalendarzowym wyniósł: 

Próg dochodu do 1.000 zł od 1.000 zł do 1.700 zł od 1.700 zł i więcej 

Zaznacz  X  właściwy 

próg dochodu 

   

 

Prawdziwość wyżej podanych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadoma/y 

odpowiedzialności regulaminowej ZFŚS i odpowiedzialności karnej (art. 286 § 1 lub 3 KK).  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

     Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do korzystania ZFŚS. 
 

*Za dochód uważa się wszystkie przychody uprawnionego pracownika i wszystkich uprawnionych 

do korzystania  z Funduszu jego członków rodziny z wszystkich źródeł, to jest z tytułu: zatrudnienia lub 

wykonywania innych zajęć zarobkowych także umów cywilno- prawnych, przychód  z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej, emerytur, rent, zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia społecznego, innych 

świadczeń ( zasiłków, alimentów) oraz uzyskiwanych świadczeń rodzinnych ( np.,, program 500+”, itp.),  praca 

poza granicami kraju. 

Jak liczyć dochód: należy dodać wszystkie dochody, podzielić na 12 miesięcy i liczbę członków rodziny. 



6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w powyższym wniosku 

i w celach związanych z przyznawaniem świadczenia z ZFŚS  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data i czytelny  

 

7. .W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS , na podstawie 

art. 13 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 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach z siedzibą przy 

ul. Jaworowa 3 , 24- 100 Puławy. 

2) Podane przez Panią/Pana dane osobowe (dotyczące Pani/Pana, członków Pani/Pana 

rodziny oraz innych osób pozostających z Panią/Panem we wspólnym gospodarstwie 

domowym) przetwarzane będą w celach związanych z przyznawaniem świadczenia 

z ZFŚS  na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191, z późn. zm.), a także 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a (w przypadku dobrowolnego podania 

danych osobowych należących do szczególnych kategorii) RODO, tj. dobrowolnie 

wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Podane dane osobowe przetwarzane będą 

w celu i w zakresie niezbędnym do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej, 

materialnej oraz ustalenia praw osoby uprawnionej do danego świadczenia 

na zasadach określonych w Regulaminie ZFŚS . 

3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres 

niezbędny do realizacji świadczenia, tj.:  

a. w celach związanych z przyznawaniem świadczenia – do momentu upływu 

przedawnienia roszczeń; 

b. w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny 

z obowiązującymi przepisami.  

4)  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom,               

za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.  

5)  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – 

na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany.  

6)  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
                                          Data i czytelny podpis. 

 


