
Załącznik Nr 8 

do Regulaminu ZFŚS  

ZE nr 8 w Zielonej Górze 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dopłaty do wypoczynku 
 
I. Dane wnioskodawcy 

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

adres zamieszkania. .............................................................................................................  
 

charakter uprawnienia .........................................................................................................  
 pracownik/emeryt/rencista- nr emerytury/renty 

 

z uwagi na trudną sytuację życiową i finansową, zgodnie z § 8 regulaminu gospodarowania 

środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie (zaznaczyć odpowiedni 

kwadrat): 
 

dopłaty do wypoczynku zorganizowanego pracownika  
 

wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie 
 

II. Rodzaj i koszt wypoczynku (w przypadku wypoczynku zorganizowanego) 

Lp. 
Rodzaj wypoczynku zgodnie z § 4 pkt 1a) 

regulaminu 

(wczasy, wypoczynek sanatoryjny) 

Faktycznie poniesiony koszt 

(na podstawie dowodów 

wpłaty/rachunków) 
   

III. Załączniki: 

1. W przypadku wypoczynku zorganizowanego- potwierdzające wysokość poniesionych 

kosztów  (kserokopie faktur, dowodów wpłat, zaświadczenia) 

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

........................................................................................................................................... 
2. W przypadku wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie - potwierdzające  pobyt 

na urlopie wypoczynkowym - kserokopia karty urlopowej. 

IV. Oświadczenie wnioskodawcy 

Ja niżej podpisany oświadczam, że średni dochód brutto za okres ostatnich 3 miesięcy 

wszystkich członków mojej rodziny wyniósł: ………………..zł., co w przeliczeniu na 

………… osobę/-y  wynosi ……………………. zł. na osobę. 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 

świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej. 

 
  ..........................................................   
  /data i podpis wnioskodawcy/ 

 

V. Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

 

Przyznano/nie przyznano
*)

 świadczenie w wysokości................................ zł  

(słownie zł ....................................................................................................................... ). 

 

 .............................................................. 
        (data, podpis i pieczęć pracodawcy). 
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Wyjaśnienie do pkt. IV. ”Oświadczenie wnioskodawcy”. 

Sumujemy miesięczne dochody (brutto) wszystkich uprawnionych członków rodziny 

(żona/mąż/dziecko)  

1 miesiąc: łączne dochody brutto wszystkich członków rodziny  A zł 

2 miesiąc: łączne dochody brutto wszystkich członków rodziny   B zł 

3 miesiąc: łączne dochody brutto wszystkich członków rodziny     C zł 

Suma wszystkich dochodów brutto: A+B+C=D zł. 

1)
 Sumę  D dzielimy przez 3(miesiące): D/3 = E – wpisujemy uzyskany wynik 

Uzyskany wynik E dzielimy przez wskazaną we wniosku 
2)

 ilość członków rodziny  

 

                                                                        E 
2)

ilość uprawnionych członków 

rodziny 

 
 

 

= 
3)

średni dochód 
 


