
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZFŚS 
 
 
 
 

………………………………               ……………………………… 
               Imię i nazwisko                                                                       miejscowość, data 

 

 

 

Oświadczenie o dochodach 
 

 

Będąc świadomy odpowiedzialności regulaminowej i karnej za składanie fałszywych 

danych, niniejszym oświadczam że dochód brutto mojej rodziny za ubiegły rok poprzedzający 

złożenie wniosku o dofinansowanie z ZFŚS wynosił: 

 
 

Nazwisko i imię 

oraz stopień 

pokrewieństwa 

Data urodzenia 

(dotyczy dzieci) 

Źródło utrzymania Stosunek do pracy 

lub nauki 

(dotyczy dzieci) 

Roczny dochód 

brutto 

     

     

     

     

     

     

     

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wyniósł w poprzednim roku.………..……….zł 

Średni dochód miesięczny na jednego członka rodziny wyniósł …………………………zł. 

(słownie………………………………………………………………………………………. zł). 

 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową wRadkowie.  Jednocześnie  oświadczam,że zostałam/em  poinformowana/y o 

przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  lub  odwołania  uprzednio  udzielonej  zgody  oraz  prawa  do 

przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
 

 

 

…………………………………… 
         Podpis składającego oświadczenie 



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ZFŚS 
 
 
………………………………      Radków, dn. ……………… 
Imię i nazwisko pracownika                                                                        
 

……………………………  
Stanowisko, emeryt 
 
 

 

 

KOMISJA SOCJALNA PRZY  
ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

 W RADKOWIE 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie ze środków ZFŚS kosztów wycieczki do 

……………………………………………………………………..………..., która odbyła się 

w dniu ……………………………………………… . 

 
 
 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową wRadkowie.  Jednocześnie  oświadczam,że zostałam/em  poinformowana/y o 

przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  lub  odwołania  uprzednio  udzielonej  zgody  oraz  prawa  do 

przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
 

 

…………………………………… 
             Podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

Opiniuję pozytywnie/negatywnie wniosek. 

   

Przyznana kwota dofinansowania ze środków ZFŚS ……………………… zł brutto. 

 

 

 

 

…………………………………… 
 

Podpis Przewodniczącego  
Komisji Socjalnej 



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU ZFŚS 
 
 
 

………………………………      Radków, dn. ……………… 
Imię i nazwisko pracownika                                                                        
 

……………………………  
Stanowisko, emeryt 
 
 
 

 

KOMISJA SOCJALNA PRZY  
ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

 W RADKOWIE 

 
 
 
 
 

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi bezzwrotnej zapomogi losowej ze środków 

ZFŚS. Prośbę swoją motywuję …………………………………..…………………………….. 

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

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

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

 

 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową wRadkowie.  Jednocześnie  oświadczam,że zostałam/em  poinformowana/y o 

przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  lub  odwołania  uprzednio  udzielonej  zgody  oraz  prawa  do 

przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

 

 

…………………………………… 
             Podpis osoby uprawnionej 

 

 

Opiniuję pozytywnie/negatywnie wniosek. 

   

Przyznana kwota dofinansowania ze środków ZFŚS ……………………… zł brutto. 

 

 

 

…………………………………… 
 

Podpis Przewodniczącego  
Komisji Socjalnej 



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU ZFŚS 
 
 
 

………………………………      Radków, dn. ……………… 
Imię i nazwisko pracownika                                                                        
 

……………………………  
Stanowisko, emeryt 
 
 

 

KOMISJA SOCJALNA PRZY  
ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

 W RADKOWIE 

 

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie ze środków ZFŚS kosztów leczenia 

sanatoryjnego w …………………………………..………..………………………………….. 

w okresie …………………………………………………. . 

 

 

Załącznik: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową wRadkowie.  Jednocześnie  oświadczam,że zostałam/em  poinformowana/y o 

przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  lub  odwołania  uprzednio  udzielonej  zgody  oraz  prawa  do 

przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
 

 

…………………………………… 
             Podpis osoby uprawnionej 

 

 

Opiniuję pozytywnie/negatywnie wniosek. 

   

Przyznana kwota dofinansowania ze środków ZFŚS ……………………… zł brutto. 

 

 

 

…………………………………… 
 

Podpis Przewodniczącego  
Komisji Socjalnej 



ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU ZFŚS 
 
 
 

………………………………      Radków, dn. ……………… 
Imię i nazwisko pracownika                                                                        
 

……………………………  
Stanowisko, emeryt 
 
 

 

KOMISJA SOCJALNA PRZY  
ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

 W RADKOWIE 

 

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie ze środków ZFŚS kosztów 

………………………………………………………………………………………………… 
                            (jakiego wypoczynku) 

mojego dziecka/moich dzieci………………………………………………………………….. 

w okresie …………………………………………………………………. . 

 
 

 

Załącznik: 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową wRadkowie.  Jednocześnie  oświadczam,że zostałam/em  poinformowana/y o 

przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  lub  odwołania  uprzednio  udzielonej  zgody  oraz  prawa  do 

przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
 

 

…………………………………… 
             Podpis osoby uprawnionej 

 

 

Opiniuję pozytywnie/negatywnie wniosek. 

   

Przyznana kwota dofinansowania ze środków ZFŚS ……………………… zł brutto. 

 

 

…………………………………… 
 

Podpis Przewodniczącego  
Komisji Socjalnej



ZAŁĄCZNIK NR 6 DO REGULAMINU ZFŚS 
 
 
 

………………………………      Radków, dn. ……………… 
Imię i nazwisko pracownika                                                                        
 

……………………………  
Stanowisko, emeryt 
 
 

 

KOMISJA SOCJALNA PRZY  
ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

 W RADKOWIE 

 

 

Zwracam się z prośbą o świadczenie rzeczowo – materialne ze środków ZFŚS         w 

formie paczki świątecznej dla mojego dziecka/moich dzieci ………………………….……. 

 
…………………………………………………………………………………...……………… 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową wRadkowie.  Jednocześnie  oświadczam,że zostałam/em  poinformowana/y o 

przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  lub  odwołania  uprzednio  udzielonej  zgody  oraz  prawa  do 

przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
 

 

 

…………………………………… 
             Podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

Opiniuję pozytywnie/negatywnie wniosek. 

   

Przyznana kwota dofinansowania ze środków ZFŚS ……………………… zł brutto. 

 

 

…………………………………… 
 

Podpis Przewodniczącego  
Komisji Socjalnej 

 
 



 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO REGULAMINU ZFŚS 
 
 
 

………………………………      Radków, dn. ……………… 
Imię i nazwisko pracownika                                                                        
 

……………………………  
Stanowisko, emeryt 
 
 

 

KOMISJA SOCJALNA PRZY  
ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

 W RADKOWIE 

 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie zapomogi ekonomicznej z środków ZFŚS            

z powodu………………………………………………………………………...……………… 

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

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

 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową wRadkowie.  Jednocześnie  oświadczam,że zostałam/em  poinformowana/y o 

przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  lub  odwołania  uprzednio  udzielonej  zgody  oraz  prawa  do 

przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
 

 

 

…………………………………… 
             Podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

Opiniuję pozytywnie/negatywnie wniosek. 

   

Przyznana kwota dofinansowania ze środków ZFŚS ……………………… zł brutto. 

 

 

…………………………………… 
 

Podpis Przewodniczącego  
Komisji Socjalnej 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ZFŚS 
 
 
 

………………………………      Radków, dn. ……………… 
Imię i nazwisko pracownika                                                                        
 

……………………………  
Stanowisko, emeryt 
 

 

KOMISJA SOCJALNA PRZY  
ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM 

 W RADKOWIE 
 
 
 

Zwracam  się  z  prośbą  o  przyznanie  ze  środków  ZFŚS  pożyczki  w  wysokości 

……………………………………… złotych z przeznaczeniem na:* 

1) budowę lub rozbudowę domu; 

2) remont i modernizację mieszkania lub domu; 

3) ………………………………………………………………………………………………... 

 
* Właściwe podkreślić lub uzupełnić 

 

Uzasadnienie 

1) udzieloną pomoc finansową zużytkuję zgodnie z przeznaczeniem; 

2) mieszkanie moje zamieszkuje ……………… osób o powierzchni …………………...m2; 

3) średni miesięczny przychód na osobę uprawnioną w rodzinie z poprzedniego roku 

kalendarzowego wynosi: …………………………………… złotych; 

4) inne informacje uzupełniające: ……………………………………………………………… 

 
 
Potwierdzam, że poniższe dane podałem/am zgodnie z prawdą. Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy włącznie z konsekwencjami wynikającymi z 

Regulaminu ZFŚS. 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Szkołę Podstawową wRadkowie.  Jednocześnie  oświadczam,że zostałam/em  poinformowana/y o 

przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  lub  odwołania  uprzednio  udzielonej  zgody  oraz  prawa  do 

przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

 

…………………………………… 
             Podpis wnioskodawcy 



 


