
       
                                                                     

Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

Im. Jana Pawła II w Krynicy - Zdroju 
WNIOSEK 

o przyznanie świadczenia socjalnego 
Imię i nazwisko wnioskodawcy: ………………………………….………………………..……... 

Miejsce pracy: 

………………………………………………………………………………………………………………………Miejsce 

zameldowania: …………………………………………………………………………... 

Zwracam się z wnioskiem do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju o przyznanie mi świadczenia 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie: …………………………………………………………... 

(rodzaj świadczenia - np. dofinansowanie wypoczynku, udzielenie pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi 

wydatkami sezonowymi, sytuacją zdrowotną, zakup bilety na imprezę kulturalno-oświatową lub sportowo-rekreacyjną, 

zapomogę losową) 

Oświadczam, że łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym: 

L.p. Nazwisko i imię 
Rok 

urodzenia 

Źródła 

dochodu 

Średnie miesięczne dochody netto 

z ostatnich trzech miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku (+ 

póżyczki mieszkaniowe i kasy ZP + 

PZU lub inne ubezpieczenia) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

   Razem  

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego  

Uzasadnienie: ……………………….………................................................................................................................ ........ 

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

Oświadczam, że w roku poprzednim korzystałem/nie korzystałem* z podobnego świadczenia. 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z 

art. 233 KK. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla pracownika o przetwarzaniu danych na potrzeby przyznawania 

świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

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

                                                                                                                (data i podpis wnioskodawcy) 

 

DECYZJA  PRACODAWCY  

 

…………………… 

(pieczęć placówki)                                                                                 (miejscowość, data) 

 

Przyznaję/odmawiam przyznania* świadczenie/a w formie1:…………………….. wnioskodawcy  

 

Jeżeli przyznano świadczenie wypełnić: 

Wysokość świadczenia wynosi łącznie …………… zł (słownie ……………………………………………………….) 

Powyższą kwotę dofinansowania ustalono na podstawie tabeli dopłat obowiązującej w tym roku kalendarzowym. 

Jednocześnie informuję, że świadczenie socjalne będzie  wypłacone na Pani/Pana konto bankowe. 

Jeżeli nie przyznano świadczenia wypełnić: 

Decyzję o odmowie uzasadniam tym, że ……………………………………………………….………………………... 

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

………………………………………………………………………………………….………………………… 
(podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚS) 

Powyższa decyzja została uzgodniona z organizacjami międzyzakładowymi działającymi w szkole. 

dyrektor:      w uzgodnieniu z organizacjami związków zawodowych: 

 

-------- 

* niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna dla pracownika o przetwarzaniu danych na potrzeby przyznawania 

świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Pondpodstawowych im. Jana Pawłą II z 

siedzibą w Krynicy - Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3, kod pocztowy 33-380, adres e-mail: 

sekretariat@krynica.szkola.pl, tel. 18 4715443. 

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO  na 

podstawie wymogów funduszu świadczeń socjalnych przez tut. jednostkę. 

 

Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe zostały jasno i szczegółowo określone w ustawie o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisach podatkowych. 

 

 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest  Tomasz Czerniec adres e-mail: 

tczerniec@nowosadecki.pl . 

 

Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i 

świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw 

lub roszczeń. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich 

sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. 

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację świadczeń z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Odmowa danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia wniosku i korzystania ze 

świadczeń ZFŚS. 

 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami ………………………………………………………… 

                                                                                                    (imię, nazwisko i podpis osoby/prawnego opiekuna                                 

osoby,  której dane osobowe będą przetwarzane) 

 

 



 

 

 

 

 


