Załącznik nr 7

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU
URLOPOWEGO ZE ŚRODKÓW ZFŚS
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH
EMERYT/RENCISTA
Dane wnioskodawcy:
1. Nazwisko i imię wnioskodawcy …………………………………………………………………………………………….
2. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………….
3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………
5. Sposób odbioru świadczenia:
- będę odbierać w kasie Centrum Usług Wspólnych - TAK/NIE ( niepotrzebne skreślić)
- proszę przelać na konto:
Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr rachunku świadczeniodawcy: …………………………………………………………………………………………….
6. Numer decyzji o przyznaniu emerytury/renty ………………………………………………………………………..
7. Oddział ZUS, który przyznał emeryturę/rentę …………………………………………………………………………
8. Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: ……………………………………..
Dane dotyczące innych osób oraz dzieci pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.

Nazwisko i imię

Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Nazwa zakładu
pracy/nazwa szkoły
jeśli się uczy

Średni dochód z
ostatnich trzech
miesięcy

wnioskodawca
współmałżonek
dzieci

Oświadczenie o wysokości dochodów:
Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto ( bez żadnych odliczeń) na jedną
osobę w moim gospodarstwie domowym z trzech ostatnich miesięcy wynosi ………………………zł,
( słownie ……………………………………………………………………………………………………………………zł)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku ( zgodnie z art.23
ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity Dz. U. z 2002
r. Nr 101 poz. 926 oraz rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. Urz. UE L. NR 119 str. 1), wchodzące w życie dnia 25 maja 2018 r.
Prawdziwość przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadomy/a
odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 247 KK )

…………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………………………….
podpis emeryta/rencisty

Ważne:
1. We wniosku o świadczenie, uprawniony podaje wysokość średniego miesięcznego
dochodu brutto (bez żadnych odliczeń) na jedną osobę w jego gospodarstwie domowym
wyliczonego z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
2. Przy ustaleniu średniego miesięcznego dochodu na jedna osobę w gospodarstwie
domowym wlicza się osobę niepracującą zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do
zasiłku dla bezrobotnych, ale nie wlicza się osób zdolnych do pracy, niepracujących, nie
uczących się ( dot. dzieci, które ukończyły 18 lat) i nie zarejestrowanych w urzędzie pracy.
3. Uprawniony ma obowiązek wykazać w oświadczeniu faktyczną wysokość wszystkich
dochodów uzyskiwanych przez osoby wspólnie mieszkające i prowadzące wspólne
gospodarstwo domowe: za wynagrodzenie za pracę za pracę, emerytury i renty wraz z
dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie
i zasiłek przedemerytalny, zasiłek rodzinny, otrzymywane alimenty po odliczeniu
płaconych komuś, renta rodzinna, dochód z prowadzenia działalności gospodarczej,
stypendia.
4. Wnioskodawca jest zobowiązany każdorazowo do zgłoszenia wszelkich zmian dotyczących
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

Opiniuję pozytywnie*/negatywnie* wniosek

………………………………………….
Podpis Administratora ZFŚS

Przyznana kwota zgodnie z tabelą dofinansowania.
Kwota ze środków ZFŚS zgodnie z tabelą dofinansowania ogółem ………………………zł brutto.

……………………………………………
Podpis przewodniczącej ZFŚS

