
Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS 

 

......................... dn. ………………… 

 

Wniosek 

o przyznanie świadczenia socjalnego 
 

A. Imię i nazwisko wnioskodawcy ......................................................................................... 

miejsce pracy*..................................................................................................................... 

nr konta bankowego ............................................................................................................ 

nr telefonu  ................................................................ 

Proszę o przyznanie dla mnie* - i mojej rodziny  

................................................................................................................................................. 
(określić rodzaj  usługi lub świadczenia – zapomogi,  skierowania na wczasy, dofinansowanie do wczasów indywidualnych, kolonie, 

sanatorium,  wycieczka, bilety na imprezę – zwrotnej lub bezzwrotnej) 

 

Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 
Pokrewieństwo 

 
Miejsce zatrudnienia* 

i/lub  nauki* 

nr emerytury* / renty* 

dochód brutto ze 

wszystkich 

źródeł 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Razem  

 

B.                                                     Oświadczenie wnioskodawcy 

 

Ja, niżej podpisany(a), niniejszym oświadczam, że: 

1) mam następującą sytuację życiową i rodzinną  

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
      (opisać stan zdrowia rodziny, czy jest się osobą  np. kaleką czy też w podeszłym wieku, czy jest się osobą samotną, rodzina rozbita itp.) 

 

 

2) Średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę w mojej rodzinie wynosi  …………......... zł. 

    (wartość dochodu brutto „Razem” podzielona  przez  ilość osób w rodzinie) 

 

 

 

        

           verte! 
                                                 
 niepotrzebne skreślić 



C.      Informacja 

Dane osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS, niezbędne do realizacji procedury  

ich przyznawania, pracodawca pozyskuje: 

 na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, który stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość 

dopłat finansowanych ze środków przeznaczonych na działalność socjalną uzależnia  

się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej; 

 w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w myśl którego przetwarzanie danych osobowych jest 

zgodne z prawem wtedy, gdy jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze. 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie obsługi świadczeń socjalnych znajduje  

się w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze (załącznik nr 6). 

 

 

 

…………………………………………. 
                                                                                                                     (data i podpis wnioskodawcy)    

 

 

 

 

D.                                                  Postanowienia Komisji Socjalnej 

 

Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu .................. r.  po rozpatrzeniu wniosku i załączonej 

dokumentacji (nie) przyznała() świadczenia ..............................................................................  
                                                                                                                                     (podać nazwę lub rodzaj świadczenia) 

w wysokości  …………… zł.  

 

.....................................................................................................................................................  
(słownie) 
 

i postanowiła zaproponować ...................................................................................................... 
                                                                                                       (inną kwotę, inny rodzaj świadczenia) 

 

 

Podpisy członków komisji socjalnej         Dyrektor 

 

1. ..........................................                                             ......................................... 

 

 

       2. ............................................ 

 

                                                               

 

 

 

                                                 
 () niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 
 


