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Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS 

…………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
……………………………………. 
……………………………………. 
(adres zamieszkania) 
                                                                                                              Komisja Świadczeń Socjalnych 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
                                                 w Bożkowie 

 
 

Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
 

Zwracam się z prośbą o przyznanie z ZFŚS dla ……………………………………............... 
 
Lp. Forma świadczenia Zaznaczyć odpowiednio 

znakiem „X” 
1. Dofinansowania różnych form wypoczynku:  

a) „wczasy pod gruszą”  

b) wypoczynek zorganizowany  

c) świadczenie urlopowe dla pracowników  

2. Pomoc materialna – rzeczowa lub finansowa:  

a) zapomoga losowa  

b) zapomoga finansowa  

c) świadczenie rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny w 
zamian tego świadczenia na święta 

 

d) opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, 
sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w 
przedszkolach oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego 

 

3. Działalność kulturalno – oświatowa:  

a) wycieczki turystyczno - krajoznawcze  

b) imprezy kulturalno - oświatowe  

c) wyjazdy, spotkania integracyjne  

 
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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Załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚŚ 
…………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
……………………………………. 
……………………………………. 
(adres zamieszkania) 

                                                                Komisja Świadczeń Socjalnych 
                                                                                             w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

                                  w Bożkowie 
 

Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 
1.  Zwracam się z prośbą o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w wysokości……………..słownie złotych………………………… 
…………………………………………………z przeznaczeniem na……………………... 
………………………………………………... 
2.  Pożyczkę spłacę w …………………… ratach miesięcznych. 
3.  Wysokość dochodu brutto przypadająca na 1 członka rodziny wynosi ……………………….zł. 
4. W załączeniu przedkładam: 
1. ………………………………………. 
2. ………………………………………. 
3. ………………………………………. 
4. ………………………………………. 
Oświadczam, że są mi znane zasady udzielania i spłaty pożyczek z ZFŚS. 
 
……………………………………….                                                  …………………………….. 
(miejscowość i data)                                                                                                                                             
(podpis wnioskodawcy) 
 

Potwierdzenie zatrudnienia* 
 
1. Potwierdzam, że Pan(i) ………………………………………….. jest zatrudniony(a) w placówce 
oświatowej od…………………………….a w obecnym miejscu pracy ………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
(podać datę, nazwę placówki i stanowisku) 
od ………………………………………na czas ………………………………………. 
2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto wynosi ……………………………..zł. 
 
……………………………………….                                                  …………………………….. 
(miejscowość i data)                                                                                                                                              
(podpis dyrektora) 
* dotyczy tylko pracowników 
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II. Propozycja Komisji Socjalnej 
1.  Na posiedzeniu w dniu ........................ Komisja Socjalna postanowiła przyznać /nie 
przyznać ...................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
(wymienić rodzaj świadczenia i jego wartość) 
 
2.  Podpisy członków komisji: 
 
1. ...............................    2.  .............................   3.  ........................  4. ........................ 
 
III.  Decyzja pracodawcy 
Przyznano /nie przyznano* ........................................................................................ 
 
.................................................................................................................................... 
(wymienić świadczenie,  jego wartość i wpisać „zgodnie z wnioskiem komisji lub wpisać treść decyzji 
ostatecznej) 
 
 
 
Bożków, dnia  …………………………   ................................................... 
                                                                                                     (pieczęć i podpis pracodawcy) 
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Załącznik nr 7 do regulaminu ZFŚS 

 
…………………………………                                        Bożków dnia ………………….. 
(imię i nazwisko osoby uprawnionej) 
 
……………………………………… 
numer telefonu kontaktowego 
 

OŚWIADCZENIE 
 
o rocznych dochodach pracownika/emeryta oraz członków rodziny prowadzących wspólnie gospodarstwo 
domowe zgodnie z zapisami regulaminu. 
Osoby dorosłe (nieuczące się) nie wchodzą w skład tego gospodarstwa 
 
Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 
Data 
urodzenia 

emeryt/ miejsce 
pracy lub nauki 

Dochód 
brutto* 

 Osoba 
uprawniona 

   

     
     
     
     
     
     
     

RAZEM DOCHÓD BRUTTO  
 
 
Dochód brutto w przeliczeniu na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 
wynosi………………………….. miesięcznie. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie danych niezgodnych z prawdą. 
 
 
 
Bożków, dnia………………..                                         ……………………. 

Podpis 
 
 
 
* średni miesięczny dochód brutto obliczony na podstawie rocznego zeznania podatkowego z roku 
poprzedzającego złożenie oświadczenia. 


