
Załącznik Nr 2 

Oświadczenie 

o wysokości średniego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jedną osobę w rodzinie 

uprawnioną do korzystania z ZFŚS 

(na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym poprzedzającym 

złożenie oświadczenia) 

 

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie: ………………………………………………………………………………… 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nazwisko i imię osoby 
pozostającej we wspólnym 
gospodarstwie domowym 

Data urodzin 
(dziecka) 

Stopień 
pokrewieństwa 

Dochody brutto z 
okresu 12 miesięcy 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

 

Miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie  …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………                                                            ………………………………………………  

                (miejscowość i data)          (podpis osoby uprawnionej) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

………………………………….. 
                (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

……………………………………………………………. 
            (miejsce pracy i stanowisko służbowe) 

 

Wniosek 

o przyznanie zapomogi pieniężnej / świadczenia pieniężnego związanego ze 

wzmożonym zapotrzebowaniem zimowym i okołoświątecznym* 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

Wnoszę o przyznanie mi zapomogi pieniężnej w związku z 

………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………. 

                                  …………………………………… 

                                                                          (podpis) 

Decyzja dyrektora o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano jednorazową zapomogę pieniężną/ nie przyznano jednorazowej 

zapomogi * w  kwocie  ……………. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………….) 

Uzasadnienie w przypadku nieprzyznania jednorazowej zapomogi: 

………………………………………………………………………………… 

Uzgodniono: 

……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej „Solidarność”) 

 

 ……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej ZNP) 

 

Giżycko, dnia …………………………….                                      …………………………………….......... 

         (pieczątka imienna i podpis pracodawcy) 

*) niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 4 

………………………………….. 
             (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

……………………………………………………………. 

            (miejsce pracy i stanowisko służbowe) 

 

Wniosek 

o przyznanie dopłaty do działalności kulturalno –oświatowej, sportowej                   

i turystycznej organizowanej we własnym zakresie 

 

 

Wnoszę o przyznanie mi dopłaty do…………………………….. 

………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………. 

                                            …………………………………… 

                                                                                       (podpis) 

Decyzja dyrektora o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano jednorazową dopłatę/ nie przyznano jednorazowej dopłaty* w  

kwocie  ……………. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………….) 

Uzasadnienie w przypadku nieprzyznania jednorazowej dopłaty: 

………………………………………………………………………………… 

Uzgodniono: 

……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej „Solidarność”) 

 

 ……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej ZNP) 

 

 

Giżycko, dnia …………………………….                                      …………………………………….......... 

         (pieczątka imienna i podpis pracodawcy) 

*) niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 5 

………………………………….. 
             (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

……………………………………………………………. 
            (miejsce pracy i stanowisko służbowe) 

 
 

 

Wniosek 

o przyznanie dopłaty pieniężnej do wypoczynku 

 

 

Wnoszę o przyznanie mi  dopłaty pieniężnej do…………………………... 

..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

                                                  …………………………………… 

                                                                                                  (podpis) 

 

Decyzja dyrektora o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano jednorazową dopłatę  pieniężną/ nie przyznano jednorazowej dopłaty 

pieniężnej* w  kwocie  ……………. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………….) 

Uzasadnienie w przypadku nieprzyznania dopłaty pieniężnej: 

………………………………………………………………………………… 

Uzgodniono: 

……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej „Solidarność”) 

 

 ……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej ZNP) 

 

Giżycko, dnia …………………………….                                      …………………………………….......... 

         (pieczątka imienna i podpis pracodawcy) 

*) niepotrzebne skreślić  

 



 

Załącznik nr 9 

………………………………….. 
             (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 
……………………………………………………………. 

            (miejsce pracy i stanowisko służbowe) 

 

 

 

Wniosek 

o dofinansowanie do krajowych i zagranicznych wczasów pracowniczych 

oraz wczasów profilaktyczno – leczniczych 

 

Wnoszę o przyznanie mi dopłaty pieniężnej do…………………………. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

                                                    …………………………………… 

                                                                                                            (podpis) 

 

Decyzja dyrektora o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano jednorazową dopłatę pieniężną/ nie przyznano jednorazowej 

dopłaty* w  kwocie  ……………. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………….) 

Uzasadnienie w przypadku nieprzyznania dopłaty pieniężnej: 

…………………………………………………………………………………  

Uzgodniono: 

……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej „Solidarność”) 

 

 ……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej ZNP) 

 

Giżycko, dnia …………………………….                                      …………………………………….......... 

         (pieczątka imienna i podpis pracodawcy) 

*) niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 10 

………………………………….. 
             (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

……………………………………………………………. 

            (miejsce pracy i stanowisko służbowe) 
 

 

 

Wniosek 

o dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci                         

i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów                      

i zimowisk 

 

 

Wnoszę o przyznanie mi dopłaty pieniężnej do …………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

mojego dziecka : imię ………………….., nazwisko …………………………… 

data urodzenia dziecka …………………  

Załączam fakturę/rachunek * na kwotę ……………………. zł.  

                                                     …………………………………… 

                                                                                                                  (podpis) 

Decyzja dyrektora o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano jednorazową dopłatę pieniężną/ nie przyznano jednorazowej 

dopłaty* w  kwocie  ……………. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………….) 

Uzasadnienie w przypadku nieprzyznania dopłaty pieniężnej: 

…………………………………………………………………………………  

Uzgodniono: 

……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej „Solidarność”) 

 ……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej ZNP) 

 

Giżycko, dnia …………………………….                                      …………………………………….......... 

          (pieczątka imienna i podpis pracodawcy) 

*) niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 11 

………………………………….. 
             (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

……………………………………………………………. 

            (miejsce pracy i stanowisko służbowe) 
 

 

Wniosek 

o przyznanie pomocy rzeczowej dla dzieci pracowników do 15 roku życia              

z tytułu zwiększonych wydatków związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia 

 

Wnoszę o przyznanie mi pomocy rzeczowej w postaci paczki świątecznej dla 

mojego dziecka/ci :  

Imię, nazwisko i data urodzenia dziecka………………………………………... 

Imię, nazwisko i  data urodzenia dziecka  ……………………………………….. 

Imię, nazwisko i  data urodzenia dziecka  ……………………………………….. 

Imię, nazwisko i  data urodzenia dziecka  ……………………………………….. 

z tytułu zwiększonych wydatków związanych  ze świętami Bożego Narodzenia. 

                                                  …………………………………… 

                                                                                          (podpis) 

Decyzja dyrektora o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano pomoc rzeczową w postaci paczki, szt. ………. / nie przyznano 

pomocy rzeczowej w postaci paczki * na  łączną kwotę  ……………. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………….) 

Uzasadnienie w przypadku nieprzyznania pomocy rzeczowej: 

…………………………………………………………………………………  

Uzgodniono: 

……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej „Solidarność”) 

 ……………………………………………… 

(podpis przedstawiciela organizacji związkowej ZNP) 

 

Giżycko, dnia …………………………….                                      …………………………………….......... 

          (pieczątka imienna i podpis pracodawcy) 

*) niepotrzebne skreślić  



 

 


