
         Rakowice Wielkie ……………………. 
  

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z  ZFŚS 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ....................................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania:............................................................................................................... 

Proszę o przyznanie świadczenia pieniężnego  :.........”Boże Narodzenie 2015”………………………………… 

(wpisać rodzaj świadczenia ) 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących członków 

rodziny*: 
L.p. Nazwisko i imię Stopień  

pokrewieństwa 
Data urodzenia 
(dot. dziecka) 

Nazwa szkoły do której uczęszcza 
dziecko(dzieci powyżej 16 roku życia –

(zaświadczenie ) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Wynagrodzenie brutto osiągnięte w miesiącu   -LISTOPAD 2015r. 
L Rodzaj wypłaconych  kwot Wnioskodawca** Małżonek** Dzieci ** 

1. Wynagrodzenie  z tytułu pracy    

2. Umowa zlecenie    

3. Świadczenia z Opieki Społecznej ( zasiłki rodzinne i 

pielęgnacyjne, dod. mieszkaniowy renty socjalne)  

   

4. Świadczenia z ZUS (renty rodzinne, emerytury, 

świadczenia przedemerytalne, zasiłki  pielęgnac. 

   

5. Alimenty  na dzieci i inne    

6.  Działalność pozarolnicza ( def. średni przychód z 

3 m/cy (VIII 2015,IX 2015,X 2015 )minus koszty 

uzyskania przychodu) 

   

7. Inne świadczenia ( stypendia naukowe, socjalne)     

 Razem    

 

Dochód przypadający na 1 osobę w rodzinie   …………………………….zł 

Przyznane świadczenie proszę wpłacić  na konto:………………………………………………………………… 

lub w kasie szkoły. 

Prawidłowość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej 

i karnej (art. 233 § 1 Kk..). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych na potrzeby ZFŚS ( zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101,poz.926 z póź.zm..)  

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) ..................................................................................................................................................... 

2) ..................................................................................................................................................... 

3) ..................................................................................................................................................... 

………………………… 

                            podpis wnioskodawcy 



 

Uwagi Komisji ZFŚS 

 

1. Weryfikacja złożonych dokumentów 

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

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

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

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

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

 

2. Ustalenie kwoty dochodu przepadającego na 1 uprawnionego członka  w rodzinie:  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Decyzja Komisji 

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

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

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

 

4. Podpisy Komisji 

1…………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………………………….. 

 

 

Objaśnienia do wniosku; 

* za członków rodziny pozostających na wspólnym gospodarstwie domowym uważa się : 

-  małżonka,  

-  konkubenta, konkubinę  

-  dzieci do lat 16,  

      - dzieci do ukończenia 25. roku życia uczące się pozostające na utrzymaniu rodziców  

** przychody udokumentowane  zaświadczeniami  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


