
Załącznik nr 2b 

WNIOSEK BYŁEGO PRACOWNIKA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 IM. KEN W WAŁBRZYCHU  

o przyznanie dofinansowania z ZFŚS 

Proszę o przyznanie pomocy z ZFŚS  

Nazwisko i imię wnioskodawcy:………………………………………………………………. 

: w okresie XII – V / w okresie VI-XI * (właściwe podkreślić) 

W skład mojej rodziny poza mną wchodzą następujące osoby / jestem osobą samotną * 

( imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, data urodzenia dziecka) 

1. …………………………………………… 3. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 4. …………………………………………… 

Oświadczenie wnioskodawcy:  

Ja, niżej podpisany (-a) niniejszym oświadczam, że: 

Renta/emerytura jest / nie jest *(właściwe podkreślić) moim jedynym źródłem, z którego osiągam dochody. 

Średni miesięczny dochód wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne 

 gospodarstwo domowe z ostatnich trzech miesięcy na jednego członka rodziny,  

 

wyniósł..................................zł  (słownie:…………………………………………………………………………) 

Uwaga! Dochód przyjmowany do określenia sytuacji materialnej określony w Regulaminie ZFŚS  

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu 

Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych przy Zespole 

Szkół nr 7 w Wałbrzychu, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 

2 lit. b RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Odmowa 

podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.  

Potwierdzam prawdziwość danych i zgodę na przetwarzanie danych własnoręcznym podpisem i jestem świadom/a odpowiedzialności karnej, 

za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 286 KK. 

 

………………………………………………………. 

( data i podpis byłego pracownika) 

Numer telefonu:…………………………………………………………………………………………………. 

Numer konta osobistego: ……………………………………………………………………………………….. 

W przypadku braku konta osobistego poniżej proszę wskazać konto, na które należy przekazać 

świadczenie 

Przyznaną kwotę proszę przekazać na konto Pani / Pana: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………… 

Numer konta: 

……………………………………………………………………………………………………..Opinia Komisji 

Socjalnej i Związków Zawodowych 

Przyznano świadczenie w wysokości …………………………………..zł 

Podpisy członków Komisji: 

 

1…………………………………………………….. 2……………………………………………………….. 
 


