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

imię i nazwisko 

 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego 
 

 

Proszę o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczenia: 

1. dofinansowanie do wypoczynku ............................................................................................ 

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

2. dofinansowanie dla dziecka do zielonej szkoły* ..................................................................... 

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

3. paczki mikołajowe* ................................................................................................................. 

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

4. świadczenia świąteczne ........................................................................................................... 

Stan rodzinny (współmałżonek i dzieci): 

lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Data urodzenia 

Nazwa szkoły (w 

przypadku dzieci) 

1.      

2.      

3.      

4.      
 

Oświadczenie o dochodach 

 

Oświadczam, iż średnia dochodów w mojej rodzinie za ostatnie trzy miesiące poprzedzające 

złożenie wniosku w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi brutto .......................... 

Równocześnie oświadczam, iż świadomy odpowiedzialności prawnej własnoręcznym podpisem 

potwierdzam prawdziwość danych złożonych we wniosku oraz stwierdzam, że znana jest mi treść 

regulaminu ZFŚS obowiązującego w Szkole Podstawowej Nr 37 w Katowicach. 

Przyznane świadczenia pieniężne proszę o przekazanie na moje konto**:  

nr konta: .................................................................................................................................. 

Do wniosku dołączam kopię ostatniej decyzji o wysokości świadczeń z ZUSu.** 

 

............................................................. 
           data i podpis pracownika/emeryta/rencisty 

 

___________________________________ 

* właściwe wypełnić w następujący sposób 

2. dofinansowanie dla dziecka – imię i jego datę urodzenia, 

3. paczki mikołajowe – wpisać imię i datę urodzenia dziecka. 

** dotyczy emerytów/rencistów 

 

 

 



Katowice, ..................................... 

 

......................................................... 
         imię i nazwisko 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

Oświadczam, iż w ....................... roku będę/nie będę* korzystać w Szkole Podstawowej Nr 37 

im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach ze zwolnienia podatkowego od osób fizycznych z tytułu 

otrzymanych świadczeń rzeczowych i pieniężnych do kwoty 380,00 zł (art. 21 ust. 1 p. 67 Ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Jednocześnie zobowiązuje się, iż w przypadku wykorzystania tego zwolnienia podatkowego u 

innego podmiotu zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie obecnego pracodawcę.  

 

 

 

.................................................. 
       data i podpis oświadczającego 

___________________________ 

* właściwe podkreślić 

 

 

 

Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922). A po 25 maja 2018 

r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawow nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach., 

2. Dane osobowe Pani /Pana przetwarzane będą w celu rozpatrznia wniosków dotyczących pomocy socjalnej i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z innych przepisów prawa. Podstawą 

prawną jest zgoda, 

3. Posiada Pani/Panu prawo na żądanie do dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto 

przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, niemiej jednak odwołanie zgody jest jednozaczne z brakiem 

mozliwości rozpatrzenia wniosku dotyczącego pomocy socjalnej, 

4. Podanie Szkole Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach danych osobowych jest dobrowolne, 

5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługował wyłacznie członkom Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych,  

6. Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania. 

7.  Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r.  

8. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marek Woźniak 

(kontakt do inspektora:  wozniakmarek@op.pl) po 25 maja 2018 r. 

 

 

 

 

............................................................. 
           data i podpis pracownika/emeryta/rencisty 

 

mailto:wozniakmarek@op.pl

