
Załącznik nr 6 

………………………………………………………………                                            WNIOSEK 

           ( nazwisko i imię pracownika)                                         O PRZYZNANIE 

                                                          ZAPOMOGI SOCJALNEJ/LOSOWEJ 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

                          (adres zamieszkania) 

……………………………………………………………………………………………. 

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

                              (stanowisko, miejsce pracy) 

 

Stan rodziny: ……………………………………. Osób 

Średni dochód brutto na członka rodziny wynosi …………………………….  zł. 

Proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej – u z a s a d n i e n i e : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Świadomy/a konsekwencji wynikających ze składania nieprawdziwych danych  

Oświadczam, że dochody brutto w mojej rodzinie wynoszą: 

1.  ……………………………………………………………..                                     …………………………………. 
( nazwisko i imię składającego wniosek)                                                                     (wysokość wynagrodzenia , emerytury, renty) 

 

2. ……………………………………………………………..                                 ……………………………………... 
(nazwisko i imię współmałżonka)                                       ( wysokość wynagrodzenia, emerytury,  renty, alimentów itp.) 

 

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 ) 

 

 

Katowice, dnia ………………………………..                                                           ………………………………………… 

                                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

*W przypadkach losowych należy dołączyć odpowiednią dokumentacji 



Potwierdzenie zatrudnienia pracownika …………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                        ( pieczątka placówki) 

Stwierdzam, że p. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jest zatrudniony/a w tutejszej placówce  w charakterze …………………………………………………………………… 

od dnia………………….do dnia ………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                               (umowa stała, sezonowa itp.) 

 

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

                                                                                                                                                            (podpis i pieczątka dyrektora placówki) 

Uwagi Działu Socjalnego .….………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Katowice, dnia …………………………………….. 

 

1) Komisja Socjalna po rozpatrzeniu wniosku w dniu …………………………….postanawia przyznać 

zapomogę pieniężną w wysokości ……………………………………………………………………………….zł 

( słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..) 

2) Komisja Socjalna w dniu ………………………………………rozpatrzyła wniosek negatywnie z uwagi na 

 

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

Podpis Komisji: 

1. ………………………………..                             5. ……………………………… 

                                                        

2. ………………………………..                             6. …………………………….. 

 

3. …………………………………                            7. …………………………….. 

 

4. …………………………………                             8. ……………………………… 

 

                                                                                                                   Zapomoga ………………………………………. 

                                                                                                                   Dla Pani ………………………………………….. 

                                                                                                                  Przyznano: ………………………………………. 

                                                                                                                   Podatek % ………………………………………. 

                                                                                                                    Do wypłaty:……………………………………. 

                                                                                                                     Data: …………………………………………….. 


