
Załącznik nr 2 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Przedszkola nr 6 w Lublinie stanowiącego załącznik do 
zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora Przedszkola nr 6 w Lublinie z dnia 28 lutego 2020 r.

Adnotacje dotyczące sposobu załatwienia wniosku o pomoc z ZFŚS przy P-6:
............................................................................................................................

1. Pozytywnie (dot. Cz. I,II,IV):
Dofinansowanie wynosi ................%z kwoty..................zł, tj. ...................zł,
dla ...............osób/osoby.
Kwota dofinansowania brutto .....................zł, netto .......................zł,
Słownie brutto:   ...................................................................................................
podatek .......................zł.

2. Pozytywnie(dot. Cz. III)
........................................................., w wysokości ..........................zł.
słownie brutto: ...............................................................................................
3. Wniosek załatwiony odmownie.
................................................................

                                                       ................................................................
                                                    (data, podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola 
                                                    za przygotowanie dokumentacji i sprawdzenie dowodów)     

Uzgodniono z „Komisją socjalną”

....……..….………....……..…

..…..….….……..….….……..

.……....……..….…..….……..

 

                                                                                                      Zatwierdził

                                                              .............................................................
                                                                   (podpis i pieczęć dyrektora przedszkola
                                                                                lub Przewodniczącego Komisji socjalnej)

       WNIOSEK o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych przy Przedszkolu nr 6 w Lublinie

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  .................................................................

Przedszkole nr  6,         ul. Sieroca 13        Lublin               

Adres zamieszkania  ....................................................................................…

DOTYCZY TYLKO EMERYTÓW I RENCISTÓW 
Oświadczam, że:
• nie pozostaję w stosunku pracy,
• pozostaję w stosunku pracy, ale pracodawca nie tworzy funduszu świadczeń socjalnych i nie wypłaca świadczenia 
urlopowego.
(właściwe zakreślić)

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

1.Dofinansowanie do wczasów:
1. Stacjonarnych  
2. We własnym zakresie – urlop wypoczynkowy od ................... do ................

ilość dni .................................... (wpisać kolejne dni kalendarzowe)
Lp. Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa
Ostatni
rok 
dofinansowania

Dane
dotyczące dzieci

Uwagi

Data 
urodzenia

Miejsce 
pobierania nauki

1.

2.

3.

4.

II. Dofinansowanie do kolonii, zimowisk, obozów itp.

Lp. Nazwisko i imię
dziecka

Ostatni rok 
dofinansowania

Data urodzenia Miejsce 
pobierania  nauki

Uwagi

1.

2.

3.

4.



III. Pomoc materialna, rzeczowa lub finansowa (dla osób znajdujących się w 
wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej).
Uzasadnienie:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

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

Do wniosku dołączam (wymienić dołączone załączniki):
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

IV. Dofinansowanie w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-
rekreacyjnej organizowanej.
Dotyczy:
..................................................................................................................................
...........................................................................................................................…

lp. Nazwisko i imię Stopień 
pokrewieństwa

Ostatni
rok 
dofinansowania

Dane
dotyczące dzieci

Uwagi

Data urodzenia Miejsce 
pobierania nauki

1.

2.

3.

4.

5.

Oświadczenie wnioskodawcy
Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że:

1. Mam następującą sytuację życiową i rodzinną:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(opisać przypadki szczególnie dotyczące np. stanu zdrowia rodziny, wydarzeń losowych, 
warunków mieszkaniowych, liczebności rodziny itp.)

2. Średni miesięczny dochód  wszystkich członków mojej rodziny wspólnie 
zamieszkujących i gospodarujących wynosi ......................zł,
 słownie:..............................................................................................…
 co w przeliczeniu na osobę w rodzinie stanowi........................................  zł
 słownie: ..........................................................................................................    
                                                                    

                                                           ............…….. .............................................…
    (Data i podpis wnioskodawcy)        

DOTYCZY WSZYSTKICH OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PRZYZNANIE 
ŚWIADCZENIA
3. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
w tym danych osobowych dotyczących zdrowia,zawartych w składanym przeze mnie 
wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS przez Dyrektora Przedszkola nr 6 w Lublinie 
jako administratora danych osobowych, w celach związanych z rozpatrywaniem 
wniosków o udzielenie i przyznawanie pomocy z ZFŚS. Podaję dane osobowe 
dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że zapoznałem(-
am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych.

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

(Data i podpis wnioskodawcy)


	Oświadczenie wnioskodawcy

