
                Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS 

 

Bytom, dnia ………………………………. 

 W N I O S E K 

o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS 
 
Imię i nazwisko pracownika ………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………. 
 
1. Oświadczam, że w okresie od ……………………. do ………………….. będę korzystał/a                   

z wypoczynku w formie ……………………………………………………………………………………  
                                                (określić rodzaj np. wczasy pod gruszą, wypoczynek zorganizowany itp.). 
 

2. Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze mną pozostają następujące 
osoby: 

 
Lp. Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 
Data urodzenia Miejsce pracy lub nauki 

     

     

     

     

 
 
* miesięczny dochód brutto całego gospodarstwa domowego wynosi: …………………………………. 

   miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny: ………………………………. 

 
 
         ……………………………… 
          (podpis wnioskodawcy) 
 
 
*	Należy podać dochód brutto uzyskany ze wszystkich źródeł (średnia z ostatnich trzech miesięcy   
   poprzedzających złożenie wniosku)    
   
 

D E C Y Z J A 
 

Przyznano /nie przyznano  świadczenie/a z ZFŚS w wysokości ……………………………………….. 
 
 
Uzasadnienie odmowy : ……………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………….    …………………………………… 
                        (miejscowość, data)                                                                           (podpis Dyrektora Szkoły) 
 

Podpisy upoważnionych przedstawicieli ZOZ 
1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 



                 Załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚS 

 

Bytom, dnia ……………………………… 

 

 W N I O S E K 

o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka z ZFŚS (wczasy 
pod gruszą ,  kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły itp.)  

 
 
Imię i nazwisko pracownika …………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że w okresie od ……………………….. do ………………………… moje dziecko/dzieci  

1. …………………………………………………………(wpisać imię i nazwisko dziecka, datę urodz.) 
2. ………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………… 

będzie/ą korzystało/li z wypoczynku w formie ……………………………………………………………..                        
                                                             (określić rodzaj np. wczasy pod gruszą, kolonie, obóz itp.) 

 
 
 
* miesięczny dochód brutto całego gospodarstwa domowego wynosi: …………………………………. 

   miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny: ………………………………. 

 
 
         ……………………………… 
          (podpis wnioskodawcy) 
 
 
*	Należy podać dochód brutto uzyskany ze wszystkich źródeł (średnia z trzech miesięcy poprzedzających       
   złożenie wniosku)    
   
 
 

D E C Y Z J A 
 

Przyznano /nie przyznano  świadczenie/a z ZFŚS w wysokości ………………………………………… 
 
Uzasadnienie odmowy : ………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………….    …………………………………… 
                        (miejscowość, data)                                                                           (podpis Dyrektora Szkoły) 
 

Podpisy upoważnionych przedstawicieli ZOZ 
1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 


