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Załącznik nr 2 
do Regulaminu Zakładowego Funduszu  
Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Bolechowie 

 

WNIOSEK  
 

o przyznania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie 

 
1. Nazwisko i imię pracownika: ………………………………………………………………………… 
2. Uzyskany dochód  (wg § 7 regulaminu ZFŚS) w rodzinie w okresie poprzedniego roku tj.: 
  
A.)  …………….…………………..……………………………………… miesięcznie/na osobę (1) * 

B.)   rezygnuję ze składania deklaracji dochodów* 

(Wnioskodawca może nie składać oświadczenia o dochodach. W takim przypadku będzie przyznana 
najniższa kwota dofinansowania.) 

 

3. Ilość osób w rodzinie,  wg. §6 ust. 2 Regulaminu ZFŚS.:  …..…………osób (2) 
 (pracownik, współmałżonek, dzieci) 
   

Lp. Nazwisko i imię dzieci Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pobierania nauki  (3) 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

 

4. Uzasadnienie wniosku: 
  

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

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

5. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek  nie  będzie  rozpatrzony. 
6. Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za podanie 

danych nieprawdziwych, zgodnie z art. 286 Kodeksu karnego1 
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół w Bolechowie, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), moich 
danych osobowych zawartych we wniosku. 

 
.......................................................................... 
                   (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

_______________ 
*niepotrzebne skreślić lub odpowiednio zaznaczyć 
 (1) dochód wykazany w zaświadczeniu lub na podstawie wyliczeń własnych z PIT, do 2 miejsc po przecinku (uważa się dochód pomniejszony 
o składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i podatek należny) 
(2) osoby wchodzące w skład rodziny to współmałżonek oraz dzieci do 25 lat uczące się oraz osoby pozostające pod opieką rodziców na 
podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – bez względu na wiek 
(3) jeżeli dziecko ukończyło 18 lat i pobiera naukę w szkole ponadpodstawowej lub wyższej musi poświadczyć to   
    zaświadczeniem, że jest uczniem, słuchaczem, studentem  

 
    _______________________________________________________________________________________ 

 

Przyznano dofinansowanie z ZFŚS w wysokości:......................................................................................w formie 

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

 
Art. 286 K.k. 
 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8.  
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  


