Załącznik nr 2 do Aneksu

Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS
……………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………….
…………………………………….
(adres zamieszkania)
Komisja Świadczeń Socjalnych
Dolnośląskiego Zespołu Szkół
w Bożkowie

Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
1. Zwracam się z prośbą o przyznanie z ZFŚS dla ……………………………………...............
Lp.

Forma świadczenia

1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)

Dofinansowania różnych form wypoczynku:
„wczasy pod gruszą”
wypoczynek zorganizowany
świadczenie urlopowe dla pracowników
Pomoc materialna – rzeczowa lub finansowa:
zapomoga losowa
zapomoga finansowa
świadczenie rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny w
zamian tego świadczenia na święta
opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych,
sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w
przedszkolach oraz innych formach wychowania
przedszkolnego
Działalność kulturalno – oświatowa:
wycieczki turystyczno - krajoznawcze
imprezy kulturalno - oświatowe
wyjazdy, spotkania integracyjne

d)

3.
a)
b)
c)

Zaznaczyć odpowiednio
znakiem „X”

2. Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………
Inne istotne informacje, o których powinien wiedzieć organ przyznający świadczenie:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
..……………………………
(miejscowość i data)

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