
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS 

w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy 

 

W N I O S E K 
 

o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………… 

miejsce pracy, emeryt, rencista ……………………………………………………… 
 

Proszę o dofinansowanie indywidualnego wypoczynku  tzw.  „pod gruszą” dla pracownika  

oraz   pomoc  finansową  w związku ze zwiększeniem wydatków w okresie zimowym . 

 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………… 
 
Osoby uprawnione do świadczenia: przy ubieganiu się o świadczenia związane z dofinansowaniem do 
wypoczynku indywidualnego - letniego dzieci pozostające na utrzymaniu własnym pracowników, 
przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, dzieci po zmarłym pracowniku 
uprawnione do renty rodzinnej do 18 roku życia,  a jeśli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia - nie dłużej 
niż do 24 roku życia. 

      W przypadku dofinansowania do zwiększonych  wydatków w okresie zimowym   uwzględnia się dzieci 
pracowników , które    nie przekraczają  13 roku życia. 

 
 

       Wpisując dzieci należy podać  – imię i nazwisko, datę urodzenia, pełną nazwę 

szkoły/uczelni,  nr legitymacji szkolnej lub studenckiej). 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadających na członka rodziny we 

wspólnym gospodarstwie domowym za: .............................. rok. 
 
 

Oświadczam,  że miesięczny dochód brutto  ( liczony jako  przychód bez kosztów uzyskania, 

( patrz PIT kolumna                     c = a - b)    na jednego członka rodziny za rok ..................  

wyniósł : 
 

Proszę  zaznaczyć właściwy próg dochodowy: 

□   1/ do  kwoty  1 600,00 zł (niskie dochody), 

□   2/ od kwoty  1 601,00  zł do kwoty 3 200,00 zł (średnie dochody), 

□   3/ od kwoty  3 201,00 zł  (wyższe dochody) 
 
Do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej osób uprawnionych  przyjmuje się średni 
miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej, obliczony jako 
suma dochodów za rok poprzedni uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz dzieci 



pozostające   na ich utrzymaniu  do 18 roku życia, a uczące się nie dłużej niż do dnia ukończenia 24 
roku życia,  podzielona przez  liczbę „12”   oraz   liczbę członków rodziny. 

Swoje oświadczenie potwierdzam świadomy odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 KK) 

własnoręcznym podpisem. 

W  przypadku przychodu z działalności gospodarczej przyjmuje się kwoty faktycznie 

uzyskane, nie niższe jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. kwota 

najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących 

działalność pozarolniczą. 

W przypadku przychodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się faktycznie uzyskany przychód, 

nie niższy jednak niż dochód ogłaszany przez Prezesa GUS dla celów podatku rolnego z 1 ha 

przeliczeniowego. 
 

W przypadku zmian mających istotny wpływ na sytuację materialną zobowiązuję się do 

uaktualnienia oświadczenia. 

          
          (własnoręczny podpis) 
 

 

Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 k.p.c, a prawdziwość danych w nim zawartych, 

potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie, może być weryfikowana w trybie i na 

warunkach określonych   w art. 253 k.p.c. 
 

 

 

 
 

      (data i podpis wnioskodawcy) 

 

Termin złożenia wniosku do 31 maja każdego roku. 

Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy 
 
Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13  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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

Informuję, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy tel.  076 72 33 150 e- mail: po-legnica@wp.pl 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Pogotowiu Opiekuńczym możliwy jest pod numerem telefonu 0 72 76 33153 (adres e-mail): 

po-sekretariat-legnica@wp.pl 

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r  (t. j. Dz. U z 2018 r, poz.108) w celu związanym z przyznawania świadczeń 

socjalnych z ZFŚS. 
4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa lub przyznania świadczeń socjalnych np. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący PIP, UKS.  

5. Dane osobowe Pani/a będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji celów do jakich 
zostały zebrane. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. 

7.  Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy , a w pozostałym zakresie 
jest dobrowolne. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Pogotowia Opiekuńczego z siedzibą w  Legnicy 
ul. Wojska Polskiego 7/1  w celu: 

 przetwarzania danych osobowych związanych z uzyskaniem prawa  do korzystania z świadczeń  przyznawanych z ZFŚS. 

2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i  oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałam/em sie z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacja o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
Oświadczam, że zostałam/em  poinfomowana/y przez pracownika o: 

1) adresie siedziby urzędu, pod którym dane są zbierane i przetwarzane; 

2) celu zbierania danych, dobrowolności  lub obowiązku podania danych, a  jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej; 
3) możliwości wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorującego; 

4) prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych; 

5) odbiorcach danych osobowych/ kategoriach odbiorców; 
6) okresie, przez który moje dane osobowe będą przechowywane; 

7) informację o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia, przetwarzania i 

przenoszenia. 

                                                                                                                      data i podpis wnioskodawcy 


