
……………………………….                                           Szczecin, dnia …………………….. 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

………………………………..         
(adres zamieszkania) 
 

………………………………..         
(telefon) 

 

………………………………..         
(data urodzenia) 

 

………………………………..         
(PESEL)    
                                                                            Komisja Socjalna      

                                                                            przy Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 9                        

                                                                 w Szczecinie 

 

W N I O S E K 
o przyznanie świadczenia z ZFŚS 

 

W oparciu o Regulamin ZFŚS proszę o przyznanie ekwiwalentu pieniężnego w zamian 

za pomoc rzeczową 

A. OŚWIADCZENIE O  DOCHODACH BRUTTO*                       

 
Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa, wiek, nazwa zakładu 

pracy lub szkoły) 

 Miesięczny dochód brutto 

(za 3 miesiące 

poprzedzające złożenie 

wniosku)  

1.  WNIOSKODAWCA  

2.    

3.    

4.    

I. Suma (1-5)  

II. Pozostałe źródła dochodu (brutto)  

III. Razem dochody (brutto)  

IV. Dochód na 1 osobę (brutto) – suma z w. III podzielona przez 

ilość członków rodziny we wspólnym gospodarstwie 

 

Za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka oraz dzieci ( w przypadku dzieci , które 

ukończyły 16 lat należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki – o ile nie 

uzyskują dochodów własnych w formie zarobkowej) lub inne osoby wspólnie zamieszkujące z 

wnioskodawcą i prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe. 

Należy podać wszystkie dochody ( w tym np. umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie albo, 

alimenty, dochody ze środków U.E. oraz inne dochody itp.) wszystkich członków rodziny. 

 

B. REZYGNACJA Z DEKLARACJI DOCHODÓW* 
Rezygnuję z możliwości złożenia oświadczenia o uzyskanych dochodach i proszę                      

o przyznanie świadczenia w wysokości odpowiadającej ostatniej grupie zaszeregowania 

pod względem dochodów. 

Wnioskodawca może nie składać oświadczenia o przychodach. W takim przypadku będzie 

przyznana najniższa kwota dofinansowania. 

      
…………………………………………………………… 

                                   podpis wnioskodawcy 

Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność 

prawna za wpisanie nieprawdziwych danych. Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, 

wnioskodawca zostanie pozbawiony prawa do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych na okres 1 roku. 

 
…………………………………………………………… 

                                    podpis wnioskodawcy 

 



 

 

DECYZJA 

 

Komisja Kwalifikacyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznaje 

świadczenia z ZFŚS w wysokości  ….……………………. zł   

(słownie)………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Uzasadnienie : ……………………………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

        ………………………………… 
KOMISJA W SKŁADZIE:      dyrektor szkoły  

 

 

1. ………………………………….                                   

 

2. …………………………………. 

 

3. …………………………………. 

 

4. …………………………………. 

 

5. …………………………………. 

 

     

 

  

 

 

 

 

Kwotę proszę przelać na wskazane niżej konto 

 

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

 

 

        ………………………………… 

                podpis wnioskodawcy 

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO. 

https://cloud5.edupage.org/cloud/RODO_klauzula_informacyjna_ZFSS.pdf?z%3AelsxQyszJ

HfEBdhjLXqgkcSeYziIWrBIRIPERUlhESpBlmhCh2EDGfpC%2FrRUMeJs 


