Załącznik nr 3
do Regulaminu ZFŚS

__________________________________

_____________________dnia _________20___r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

_________________________________
Stanowisko

__________________________________
Adres zamieszkania
_______________________________________________

__________________________________
Nr telefonu

Wniosek o przyznanie świadczenia
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Proszę o przyznanie następującego świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (właściwe podkreślić):
1. Zapomogi pieniężnej.
2. Świadczenia pieniężnego.
3. Dofinansowania do imprez sportowo – rekreacyjnych oraz kulturalno –oświatowych organizowanych przez szkołę:
________________________________________________________________________________________
(data, miejsce, rodzaj imprezy)

4. Dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dziecka:
____________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko dziecka/ data urodzenia)

5. Dofinansowania do wczasów profilaktyczno – leczniczych lub sanatorium.

Oświadczam (podpisem), że miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny, za ostatni rok nie zmienił się w stosunku
do złożonego oświadczenia.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz znane są mi przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o skutkach
za złożenie nieprawdziwych danych w tym zakresie.

______________________________
podpis wnioskodawcy

W załączeniu:
1.__________________________________________

2. _____________________________________________

Przyznaną kwotę proszę przekazać na konto/do odbioru w kasie szkoły*)
Nr konta organizatora/osobistego*) ___________________________________________________________________
Uwagi:
1.

w przypadku wnioskowania o zapomogę należy szczegółowo opisać i udokumentować zaistniałą sytuację,

2.

w przypadku wnioskowania o dofinansowanie wypoczynku dziecka należy przedłożyć fakturę dokumentującą wniesioną opłatę,

3.

terminy składania wniosków:
- zapomogi – wg potrzeb,
- świadczenie pieniężne (przyznawane raz w roku):

* wypłata świadczenia do 30 dni od daty rozpatrzenia wniosku przez komisję socjalną
* wnioski składa się przez cały rok
- dofinansowanie wypoczynku dziecka w czasie ferii zimowych lub letnich,

(Złożenie wniosku oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
z procesem przyznawania świadczeń z ZFFŚ zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)

związanych

-2-

Po rozpatrzeniu wniosku Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu _____________________________________
proponuje przyznać świadczenie / dofinansowanie / zapomogę*)
w wysokości __________ sł.____________________________________________________________________

Podpisy Komisji:

1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________
5. ___________________
6. ___________________
7. ___________________

Przyznaję świadczenie / dofinansowanie / zapomogę*)

Podpis Dyrektora Szkoły

________________________

*)

niepotrzebne skreślić

