
Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS 

 

……………………………………                                                     Gdynia, dnia ………………………… 
                     (imię i nazwisko) 

 

…………………………………… 
                  (stanowisko) 

 

…………………………………… 
                      (nr telefonu/email) 

 

WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia socjalnego 

 

W oparciu o zakładowy regulamin świadczeń socjalnych zgłaszam wniosek o przyznanie: (proszę zakreślić 

rodzaj świadczenia) 

 dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku zorganizowanego w ramach urlopu;  

 dofinansowania do imprez kulturalno-rekreacyjnych; 

 dofinansowania do indywidualnych form wypoczynku sobotnio - niedzielnego; 

 dofinansowania wypoczynku dzieci na koloniach, obozach itp.; 

 dofinansowania usług świadczonych przez pracodawcę (świadczenia rzeczowe dla pracownika, paczki 

świąteczne dla dzieci i inne) 

 zapomogi pieniężnej z powodu zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub „klęski żywiołowej”; 

 zapomogi pieniężnej z powodu ciężkich warunków materialnych, rodzinnych i życiowych. 

z tytułu zwiększonych wydatków w danym okresie. 

 

 …………….………… 
                                                                                                                                                                                          (podpis wnioskodawcy)                                                                    

 

OŚWIADCZENIE   WNIOSKODAWCY 

 

Ja, niżej podpisana(y) *, niniejszym oświadczam, że w okresie poprzedniego roku rozliczeniowego 

miesięczny dochód brutto na jedną osobę w moim gospodarstwie domowym obliczony ze wszystkich 

źródeł dochodu :  

a) nie przekracza 70% najniższego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 

b) mieści się przedziale 70-110% najniższego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 

c) przekracza 110% najniższego wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej  

 

 

 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy 

odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art.247 §1 K.K) 

 

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

                                                                                                                                                                                                            (data i podpis wnioskodawcy) 

 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS 

 

WNIOSEK  KOMISJI  SOCJALNEJ 

 

 Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu  ................2022 r. postanowiła rozpatrzyć   

pozytywnie/ negatywnie* wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego i proponuje przyznać 

dofinansowanie w wysokości .........................PLN. 

 

Gdynia, dnia ................ 2022 r. 

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

                                                                                                                                 (podpis przewodniczącego Komisji Socjalnej) 

 

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

                                                                                                                                          (podpis członka Komisji Socjalnej) 

 

      3. ............................................................................. 

                                                                                                                                            (podpis członka Komisji Socjalnej) 

 

      4. ............................................................................. 

                                                                                         (podpis członka Komisji Socjalnej)  

 

DECYZJA  DYREKTORA 

Na wniosek Komisji Socjalnej i na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni postanawia przyznać pomoc finansową  

w wysokości : ............................... PLN */ nie przyznać pomocy finansowej*. 

 

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

           (data i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 
 niepotrzebne skreślić 


