
                                                                                                                      Załącznik nr 5A do Regulaminu  ZFŚS 

W N I O S E K o przyznanie świadczenia socjalnego 
 

..............................................................              .....................................……………. 
           (miejscowość, data) 
…………………………………………………………. 
(imię i nazwisko i adres osoby uprawnionej) 

□dotychczasowy nr konta     (proszę zaznaczyć opcję krzyżykiem)  □nowy nr konta  - proszę podać 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ 

                 
PAN/-I  DYREKTOR 
 

……………………………………………. 
 

……………………………………………. 
 

w ………………………………………….  
 

 Proszę  o przyznanie mi  ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
należy wpisać wyłącznie jedno z wymienionych niżej świadczeń: 

 zapomoga,  

 dofinansowanie wypoczynku własnego, wypoczynku dzieci i dofinansowanie jesienne 
 

Oświadczam, że: 

 
 moja rodzina składa  się  z ................osób,  w  tym...............dziecko/dzieci* na utrzymaniu; 
 we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje/nie pozostaje** niepełnosprawny członek rodziny; 
 przeciętny  miesięczny  dochód  przypadający  na  członka  mojej  rodziny w oparciu o zeznanie 

podatkowe PIT …………………. (podać miesięczny dochód w przeliczeniu na członka rodziny  

z deklaracji PIT), wynagrodzenia ucznia pobierającego naukę zawodu……………… (podać 

miesięczny dochód z wynagrodzenia w przeliczeniu na członka rodziny), bądź dochodów 

z działalności gospodarczej……………… (podać miesięczny dochód z działalności gospodarczej 

w przeliczeniu na członka rodziny), wyniósł zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli 

………………… zł brutto (po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 

i chorobowe***). 
 

Lp. Osoby pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym 
Wiek  

(dotyczy dzieci) 
Miejsce nauki 

(dotyczy dzieci) 

    

    

    

    

    

    

…............................................................................................................................................................... 

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

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

 ........................................................................................................................................... ....................... 
(uzasadnienie – wskazanie zdarzenia losowego w przypadku wnioskowania o zapomogę losową 

lub potrzeby uzyskania zapomogi nielosowej )           
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1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku – w celu  

jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

oraz z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.  
 

2. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Wniosku są zgodne z prawdą oraz zostałam/em  

zapoznana/y z treścią art. 233 par. 1 KK, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

                

….……………………… 

 

 

 

 

 

 
* pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione 
  oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej  
** właściwe podkreślić; 
***należy uwzględnić wszystkie dochody osób uprawnionych po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe                       

i chorobowe. 

Próg dochodowy uprawnionego□ 

 
Decyzja dyrektora w uzgodnieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 
……………………          ……………………        ……………………            ………………………           …………………… 

  podpis dyrektora     podpisy przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


