
załącznik nr 2 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania wypoczynku   

...................................................................................                                                                     Ruda Śląska., dnia........................... 
          (imię i nazwisko)                                

....................................................................................... 
   (adres zamieszkania) 

........................................................................................ 
      (charakter uprawnienia) 

Proszę o przyznanie mi dofinansowania wypoczynku organizowanego  w formie:  

wczasy rodzinne*,               sanatorium*,                   we własnym zakresie*  

dla mnie oraz dla niżej wymienionych członków rodziny, pozostających na moim utrzymaniu: 
 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Uwagi 

    

Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia  za 20.....r.  

o średnich dochodach na członka mojej rodziny                 nie zaszły istotne zmiany*/,  

zaszły następujące zmiany*:  
.................................................................................................................................................................................................   

Do wniosku dołączam zaświadczenie ze szkoły (uczelni) dotyczy dzieci uczących się powyżej 18 roku życia.  

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest  II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi z siedzibą w Rudzie 

Śląskiej, ul. Jankowskiego 22. Zawarte we wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu 

udzielenia z Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych świadczenia, którego dotyczy wniosek, i spełnienia wynikających 

z tego obowiązków. Podanie danych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia świadczenia. 

Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych przez administratora. 

 

                                                                                     (podpis wnioskodawcy)  

*niepotrzebne skreślić
 

Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano/nie przyznano * dofinansowanie do wypoczynku   w kwocie .......................+ na  ..........dziecko/ci........................... 

(słownie zł:................................................................................................................. ...................................) 

Ruda Śląska, dnia .......................... 20......r.                    

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

          (pieczątka  imienna i podpis pracodawcy  

 

 

Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien być wypełniony  

w sposób trwały, czytelny i złożony w terminie w sekretriacie   II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej. 

 

 



 

załącznik nr 3 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania zwiększonych wydatków w okresie zimowym  

...................................................................................                                                                     Ruda Śląska., dnia........................... 
          (imię i nazwisko)                                

....................................................................................... 
   (adres zamieszkania) 

........................................................................................ 
      (charakter uprawnienia) 

Proszę o przyznanie mi dofinansowania dla mnie oraz dla niżej wymienionych członków rodziny, 

pozostających na moim utrzymaniu: 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia  Uwagi 

    

Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia  za 20.....r.  

o średnich dochodach na członka mojej rodziny                 nie zaszły istotne zmiany*/,  

zaszły następujące zmiany*:  
.................................................................................................................................................................................................  

  

Do wniosku dołączam zaświadczenie ze szkoły (uczelni) dotyczy dzieci uczących się powyżej 18 roku życia.

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest  II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi z siedzibą w Rudzie 

Śląskiej, ul. Jankowskiego 22. Zawarte we wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu 

udzielenia z Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych świadczenia, którego dotyczy wniosek, i spełnienia wynikających 

z tego obowiązków. Podanie danych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia świadczenia. 

Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych przez administratora. 

                                                                                     (podpis wnioskodawcy)  

*niepotrzebne skreślić
 

Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano/nie przyznano * dofinansowanie do zwiększonych   w kwocie .......................+ na  

..........dziecko/ci........................... 

(słownie zł:.......................................................................................................................... ..........................) 

Ruda Śląska, dnia .......................... 20......r.                    

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

   

 

 

 

 
 

 



                                                    

                                                        

                                                     załącznik nr 5 
............................................................................................................                Ruda Śląska, dnia........................................ 

      (imię i nazwisko składającego deklarację) 

 

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

  (dokładny adres)   

                                                                          OŚWIADCZENIE O DOCHODACH   ZA 20......r. 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

Wnioskodawca –   ................................................................................................................................................................. 

                                                                                           (imię i nazwisko) 

Wspólne gospodarstwo domowe prowadzą: 

 

L.p. Imię i nazwisko 

Stopień pokrewieństwa 

( małżonek, partner, 

rodzice,   
 dzieci własne, 

przysposobione itp.) 

Data urodzenia Uwagi 

   1.     

  2.     

  3.     

  4.     

  5.     

 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków gospodarstwa domowego  

w rozbiciu na  poszczególne źródła dochodu wynosiły: 
 

L.p. 
Miejsce pracy – nauki, MOPS, ZUS,  

decyzje sądu alimenty 

Źródła dochodu  

( umowa o prace  , umowa zlecenie, 

działalność  gospodarcza ,wynajem  

świadczenie 500+,emerytura alimenty 

, dieta radnego i inne przychody) 

Wysokość   

dochodu  po odliczeniach 
* 

  

   1.      

  2.    

  3.    

  4.    

  5.    

  6.    

Łączny dochód  całego gospodarstwa domowego                                                 

 

Średni dochód  łączny na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: ................................................................. zł,  

to jest miesięcznie .............................................................................................. zł 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 271 

K.K .Zgoda na przetwarzanie danych osobowy. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka  z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Jankowskiego 22. Zawarte we wniosku dane osobowe będą 

przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu udzielenia z Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych świadczenia, którego 

dotyczy wniosek, i spełnienia wynikających z tego obowiązków. Podanie danych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne 

do udzielenia świadczenia. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych przez 

administratora.                                         

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

*Dochód   po odliczeniach  = przychód  minus  koszty uzyskania przychodu minus składki na ubezpieczenie społeczne  ,                                                                      

  *Składając oświadczenie o dochodach proszę przynieść do wglądu rozliczenie roczne ( PIT 37,36L,40 lub inne )Oświadczenie jest 

podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinno być wypełnione  

w sposób trwały, czytelny i złożone w terminie w sekretriacie   II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa 

Morcinka w Rudzie Śląskiej. Osoba, która nie złoży oświadczenia nie będzie mogła w danym roku korzystać ze świadczeń finansowanych z 

ZFŚS 



 

załącznik nr  8 

............................................................................................................           Ruda Śląska, dnia.................................................. 

      (imię i nazwisko składającego deklarację) 

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

  (dokładny adres)   

                                                                    OŚWIADCZENIE O  DOCHODACH ZA 20.....r. 

 

 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

Wnioskodawca –   ......................................................................................................................................................................  

                                                                                           (imię i nazwisko) 

Wspólne gospodarstwo domowe prowadzą: 

 

L.p. Imię i nazwisko 

Stopień pokrewieństwa 
( małżonek, partner, 

rodzice,   

 dzieci własne, 
przysposobione itp.) 

Data urodzenia Uwagi 

   1.     

  2.     

  3.     

  4.     

  5.     

 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody  moje i wymienionych wyżej kolejno członków gospodarstwa domowego w rozbiciu na  

poszczególne źródła  przekroczyły  250% kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalanego corocznie przez PRM na dany rok. 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art.  

271 K.K. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka  z siedzibą w 

Rudzie Śląskiej, ul. Jankowskiego 22. Zawarte we wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu udzielenia 

z Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych świadczenia, którego dotyczy wniosek, i spełnienia wynikających z tego obowiązków. 

Podanie danych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia świadczenia. Złożenie wniosku jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych przez administratora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


