
Załącznik nr 1 ZFŚS 

Spręcowo , dn   ……………………

 …………………………….

 /imię i nazwisko/ 

……………………………

 /adres zamieszkania/

 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU LETNIEGO ORGANIZOWANEGO
WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZEZ PRACOWNIKA/ EMERYTA/ RENCISTĘ/ uprawnionego członka

rodziny 

Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie 
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły 
Podstawowej im. ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie.

W załączeniu:

1. faktura nr ………………………… z dnia …………………… 

2. oświadczenie o średnich dochodach w okresie ostatnich  3 miesięcy.

   ………………………………………

 /podpis osoby wnioskującej



Załącznik nr2 do ZFŚS

Spręcowo , dnia ....................................

Imię i nazwisko

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

Miejsce pracy - stanowisko 

Data wpływu ........

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ 

Wnioskuję o przyznanie zapomogi losowej, w związku z 
(uzasadnienie): ................................................................................................................................ .........
....................................................................................................................... ...........................................
..................................................................................... .............................................................................
................................................... ...............................................................................................................
................. ................................................................................................................................ 

Średni dochód brutto na osobę w rodzinie wynosi .................... zł

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

 Podpis wnioskodawcy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym wniosku (również danych 
wrażliwych dotyczących przynależności związkowej) w celu przeprowadzenia postępowania 
mającego na celu przyznanie mi zapomogi losowej. Zgodę na przetwarzanie moich danych mogę 
wycofać w każdym momencie, bez konieczności podania przyczyny jej wycofania .Wycofanie zgody 
na przetwarzanie powinno nastąpić na piśmie. Zgoda przeze mnie udzielona jest zgodą dobrowolną – 
nikt nie może mnie zmusić do jej wyrażenia, jednakże brak zgody na przetwarzanie może skutkować 
brakiem otrzymania dofinansowania. 

Podpis wnioskodawcy …………………………

 Zobowiązuje się do odebrania dokumentów dołączonych do wniosku w ciągu 14 dni od daty 
przyznania zapomogi losowej. ……………………………………….. 

Wyrażam zgodę na zniszczenie dokumentów dołączonych do wniosku po 14 dniach od dnia wypłaty 
zapomogi losowej. …………………………………………



Załącznik nr3 do ZFŚS

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWROTNEJ POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 IM. KS. WALENTEGO BARCZEWSKIEGO  W SPRĘCOWIE 

 Imię i Nazwisko Wnioskodawcy ...................................................................................................... 

Adres zamieszkania .................................................................................................................................. 

Stanowisko ................................................................................ …………………………………………..

 

Proszę o udzielenie mi zwrotnej pożyczki mieszkaniowej w wysokości ......................... zł, 
słownie: .................................................................................................................... okres spłaty ........ 
miesięcy z przeznaczeniem 
na ....................................................................................................................................... 

Oświadczam, że: 

a) nie jestem obciążony/ a zobowiązaniami, które uniemożliwiłyby mi spłatę pożyczki i utrzymanie 
gospodarstwa domowego,

 b) znam treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 c) dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

Jako poręczycieli proponuję poniższe osoby: 

1. ....................................................................................... wyrażam zgodę na poręczenie .................... 
(imię i nazwisko)                                                                                                                                (podpis) 

2. ................................................................................... wyrażam zgodę na poręczenie ......................... 
(imię i nazwisko)                                                                                                                                  (podpis) 

Spręcowo , dnia .........................................            ………………………………………………………..

                                                                                         

DECYZJA

 Na podstawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: a) przyznano pożyczkę w 
wysokości ..................... zł. 

b) nie przyznano pożyczki z 
powodu ............................................................................................................ ........................................
...........................................................................................................................Sprecowo , 
dnia .........................................                        .............................................................. 



Załącznik Nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

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

pieczęć jednostki organizacyjnej

 UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE NR .............................

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Szkołą Podstawową im. ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie
zwanym dalej Pożyczkodawcą reprezentowanym przez Dyrektora Pana

/Panią .............................................................................................. a Panem / Panią …………….............................
zamieszkałym ............................................... zwanym dalej Pożyczkobiorcą. 

§ 1.

Na podstawie decyzji z dnia ................................       przyznaje się Pożyczkobiorcy pożyczkę z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości .........................zł 
(słownie: ............................................................... złotych) z przeznaczeniem na 
……………………………………………………………

§ 2.

Pożyczka podlega w całości spłacie w ratach miesięcznych w okresie ........................ miesięcy. 

§ 4.

1. Raty pożyczki wynoszą: 

1) pierwsza rata ......................................... zł (słownie: ..........................................................................)

 2) następne raty po ................................. zł (słownie: ...........................................................................) 

2. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia .................................................... roku.

§ 5.

 Pożyczkobiorca oświadcza, iż zna i akceptuje postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, w tym w szczególności w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe. 

§ 6.

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki  z przysługującego mu 
wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych należności z tytułu zatrudnienia. Upoważnienie to dotyczy także 
spłaty pożyczki w razie postawienia jej do natychmiastowej spłaty i nie może być odwołane przed ostateczna 
spłatą pożyczki.

§ 7.

Niespłacona kwota pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania z pracownikiem 
stosunku pracy bez wypowiedzenia przez zakład pracy z winy pożyczkobiorcy.

§ 8.

 W przypadku rozwiązania umowy o pracę: 

1) na mocy porozumienia stron, 

2) z powodu likwidacji zakładu pracy, 

3) z powodu przejścia pożyczkobiorcy na rentę lub emeryturę, 

4) z przyczyn niedotyczących pracownika,



 5) w przypadku przejęcia pracownika przez innego pracodawcę zgodnie z art. 231 Ustawy Kodeks Pracy. z 
pożyczkobiorcą zostaną ustalone warunki zabezpieczenia i spłaty pozostałej części pożyczki, w drodze zmiany 
niniejszej umowy.

§ 9.

 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. 

§ 11.

 Pożyczka zabezpieczona jest wymaganym poręczeniem.

§12.

Umowa niniejsza sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

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

(czytelny podpis pożyczkobiorcy)                                                                      (podpis Dyrektora) 

PORĘCZENIE SPŁATY PORĘCZYCIELI

1. Zobowiązuję się względem Szkoły Podstawowej im. ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie jako 
wierzyciela, dokonać jako współdłużnik solidarny pokrycia niespłaconej kwoty pożyczki stanowiącej należność 
główną wraz z odsetkami, w przypadku nie spłacenia jej w terminie przez pożyczkobiorcę. 

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
w tym w szczególności w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe, a także postanowienia umowy 
udzielenia pożyczki mieszkaniowej. 

3. Wyrażam zgodę na potrącanie z mojego wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych należności z tytułu 
zatrudnienia należnych rat pożyczki mieszkaniowej w przypadku jej niespłacenia przez pożyczkobiorcę. 

1/ Pan/Pani …………                       zam. ……………………………………………………………….. ……………………….. 

(data, czytelny podpis)

 2/ Pan/Pani ………… zam. ……………………………………………………………….. …………………………… (data, czytelny podpis) 

Własnoręczność podpisów poręczycieli potwierdzam własnoręcznym podpisem 

…………….. 

(data, czytelny podpis)



……………………………………………..                                                                                        Załącznik Nr 5 
miejscowość , data                                                                                                            do Regulaminu ZFŚS 

…………..………………………. 

(imię i nazwisko )

 …………………..………………. 

(miejsce zamieszkania)

 …………………..……………….

OŚWIADCZENIE o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej rodziny za ……….. rok

Na podstawie § 10 pkt. 1 oraz 5-6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
oświadczam, że moja sytuacja materialna w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie mieści się w 
przedziale: 

*Wskazać odpowiednią grupę zgodnie z objaśnieniem 

Kategoria Grupa 
I do 2 000
II od 2 001 do 2 500
III od 2 501 do 3 000
IV od 3 001 do 3 500
V od 3 501 do 4 000
VI Powyżej 4 000

Na podstawie § 29 -§ 31 - Regulaminu ZFŚS oświadczam, że posiadam rodzinę tak / nie (uprawnieni 
członkowie rodziny– małżonek, dzieci i młodzież ucząca się do lat 25 oraz dzieci będące osobami 
niepełnosprawnymi w stopniu znacznym bez względu na wiek o ile nie zawarły związku 
małżeńskiego), udostępniam dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. 

LP
.

Nazwisko i 
imię osób 
uprawnionych

 Stopień 
pokrewieństwa

Data 
urodzenia 
(dot. 
dzieci)

Stan 
cywilny
(dot. 
dzieci)

Należy 
wpisać 
odpowiednio
np.: pracuje, 
uczy się 
(nazwa 
szkoły lub 
uczelni), 
bezrobotny, 
emeryt, 
rencista. itp.

Dzieci posiadające 
orzeczenie o 
znacznym stopniu 
niepełnosprawności
(tak/nie)



Wnioskuję, o uwzględnienie niniejszego oświadczenia przy przyznawaniu świadczeń socjalnych, z 
których będę korzystać w roku bieżącym. 

Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego. 

Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów 
wymienionych przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej.

 Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub 
zatajenie prawdy (art. 233 i art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego). Niniejszym oświadczam, że zgodnie z 
art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób i fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym wniosku do celów socjalnych. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób i fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 
zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Walentego 
Barczewskiego  w Spręcowie . 

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych (email:  <maciej.zolnowski@cbi24.pl>

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu 
realizacji świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania 
danych osobowych.

 5. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania 
ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres 
dochodzenia do nich praw lub roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. 

……………………………….. ……………………………….

( data ) ( podpis wnioskodawcy)



Niezłożenie powyższego oświadczenia do dnia 30 kwietnia bieżącego roku skutkuje nie 
rozpatrzeniem złożonego wniosku zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 33  Regulaminu ZFŚS z 
powodu braku możliwości ustalenia przez pracodawcę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
osoby uprawnionej. 

Oświadczenie uprawniony aktualizuje każdorazowo w przypadku zmiany jego sytuacji rodzinnej, 
życiowej lub materialnej (np. utrata lub pozyskanie dochodów, śmierć lub pojawienie się nowego 
członka rodziny). 

* Objaśnienie 

Sytuacja materialna uprawnionego są to wszystkie dochody opodatkowane i nieopodatkowane oraz otrzymywane wszelkie 
świadczenia, o których mowa w § 30  Regulaminu z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku, podzielone 
przez liczbę osób uprawnionych w rodzinie i podzielone przez dwanaście. Sytuacja materialna rodziny obejmuje w 
szczególności:

1. dochodów uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę, 

 2. zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymanych z tytułu choroby lub macierzyństwa, 

3. zasiłku dla bezrobotnych, 

4. dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

 5. świadczeń przyznawanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

6. rent i emerytur ze wszystkimi dodatkami za wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego, 

7. umów o dzieło,

 8. umów zlecenia.

Sytuacja życiowa i rodzinna uprawnionego

 − całokształt warunków materialnych, społecznych, kulturalnych i uczuciowych domu rodzinnego,

 − „zespół" osób ze sobą spokrewnionych, żyjących pod wspólnym dachem i ich wzajemne relacje,

 − konkretne warunki życia rodzinnego, a szczególnie sytuację mieszkaniową, stan liczebny rodziny, wielkość mieszkania 
zajmowanego przez rodzinę, 

− stan zdrowia wnioskodawcy i członków rodziny,

 − zdarzenia nagłe – losowe tj. nieprzewidywalne np. pożar, kradzież, klęski żywiołowe, 

− oraz inne niezdefiniowane sytuacje kryzysowe rodziny


