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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5  w Gliwicach 

……………………………….……..                                                     ….…………………., ……….……….     
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                            (miejscowość, data) 

 
……………………………….…….. 
            (adres zamieszkania)   

 
……………………………….……..       
            (adres zamieszkania)               

 
 ……………………………….……..
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            (status wnioskodawcy)                       

      

        Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 
w Gliwicach 

(dalej: „ZSP”) 
 

W n i o s e k  o  ś w i a d c z e n i e  s o c j a l n e 

 
Wnoszę o przyznanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prowadzonego przez Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 5 w Gliwicach (dalej: „Fundusz”), niżej wskazanego świadczenia socjalnego 
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: 

 

 świadczenie urlopowe dla Pracownika ZSP pedagogicznego 
 

 świadczenie urlopowe dla Pracownika ZSP niepedagogicznego 
 

 finansowanie albo dofinansowanie wypoczynku Emeryta/Rencisty we własnym zakresie 
lub w formie zorganizowanych krajowych lub zagranicznych wczasów, wycieczek krajoznawczo-turystycznych, 
pobytów w sanatoriach, innych form wypoczynku  
o charakterze turystycznym lub sportowym  

 finansowanie albo dofinansowanie wypoczynku Członków rodziny, o których mowa  
w § 4 pkt 2) lit. b) i c) Regulaminu (wskazani Członkowie rodziny Pracownika ZSP albo Emeryta/Rencisty) 

 finansowanie albo dofinansowanie kosztów udziału Pracownika ZSP albo Emeryta/Rencisty w imprezach 
integracyjnych 

 finansowanie albo dofinansowanie ceny zakupu biletów wstępu na imprezy kulturalne, turystyczne lub sportowe 
dla Pracownika ZSP albo Emeryta/Rencisty 

 bezzwrotna pomocy finansowa lub rzeczowa dla Pracownika ZSP albo Emeryta/Rencisty znajdującego się w 
trudnym położeniu materialnym lub w przypadku zaistnienia sytuacji losowej 

 bezzwrotna pomocy finansowa lub rzeczowa dla Pracownika ZSP albo Emeryta/Rencisty  

 pożyczka pieniężna na cele mieszkaniowe dla Pracownika ZSP 

 pożyczka pieniężna na cele mieszkaniowe dla Emeryta/Rencisty 

 

Oświadczam, że 
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: 

 oświadczenie o dochodach złożone w bieżącym roku kalendarzowym jest aktualne 
 

 załączam aktualne oświadczenie o dochodach 
 

 zapoznałem / am się z treścią Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

 korzystam w bieżącym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w okresie  
od …………….. do …………… 
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 nie korzystam z finansowania albo dofinansowania do przedmiotu świadczenia socjalnego, którego dotyczy 
niniejszy wniosek, u innego mojego pracodawcy 

 korzystam z finansowania albo dofinansowania do przedmiotu świadczenia socjalnego, którego dotyczy niniejszy 
wniosek, u innego mojego pracodawcy,  
w wysokości …………………………………………… zł 
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 mój małżonek ……………………………………….…………………..………. 
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 nie korzysta  

z finansowania albo dofinansowania do przedmiotu świadczenia socjalnego, którego dotyczy niniejszy wniosek 

 mój małżonek ………………………………………..……….………………. 
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 korzysta  

z finansowania albo dofinansowania do przedmiotu świadczenia socjalnego, którego dotyczy niniejszy wniosek, 

                                                 
1
 Wpisać stanowisko pracy – jeśli wnioskodawcą jest Pracownik ZSP; wpisać Emeryt/Rencista –   

jeśli wnioskodawcą jest Emeryt/Rencista w rozumieniu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
2 Wpisać „TAK” tylko przy jednym rodzaju świadczenia socjalnego, którego dotyczy niniejszy wniosek 
3   Wpisać „TAK” w polu przy oświadczeniu, które składa wnioskodawca; pozostałe pola należy przekreślić 
4 Pozycję wypełnić, jeśli niniejszy wniosek dotyczy świadczenia urlopowego dla Pracownika ZSP niepedagogicznego; wpisać okres urlopu wypoczynkowego 
5   Wpisać wysokość finansowania albo dofinansowania do przedmiotu świadczenia socjalnego, którego dotyczy   niniejszy wniosek, uzyskanego u innego pracodawcy wnioskodawcy 
6   Wpisać imię i nazwisko małżonka wnioskodawcy 
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w wysokości ………………………………….. zł 
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 nie korzystałem / am w ZSP w bieżącym roku kalendarzowym ze świadczenia socjalnego tego samego rodzaju 
co świadczenie socjalne, którego dotyczy niniejszy wniosek 

 korzystałem / am w ZSP w bieżącym roku kalendarzowym ze świadczenia socjalnego tego samego rodzaju co 
świadczenie socjalne, którego dotyczy niniejszy wniosek 

 pożyczka pieniężna, której dotyczy niniejszy wniosek przeznaczona jest  
na cele mieszkaniowe, o których mowa w § 36 ust. 2 pkt ………..)
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 Regulaminu 

 moje wynagrodzenie za pracę / emerytura / renta / nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie jest 
obciążone zajęciem egzekucyjnym lub potrąceniami, których realizacja będzie uniemożliwiać albo utrudniać 
spłatę przeze mnie pożyczki pieniężnej 
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 nie mam zadłużenia wobec Funduszu z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności  
z tytułu niespłaconej całkowicie pożyczki pieniężnej wcześniej udzielonej  
z Funduszu lub braku całkowitego zwrotu nienależnie przekazanego Świadczenia socjalnego 
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 poręczycielami pożyczki pieniężnej będą 
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: 
1) …………………………………………………………………….....................………….. 
2) ………………………………………………………………………………......………….. 

 świadczenie socjalne, którego dotyczy niniejszy wniosek należy przekazać przelewem  
na rachunek bankowy na który przekazywane jest obecnie wynagrodzenie za pracę 

 świadczenie socjalne, którego dotyczy niniejszy wniosek należy przekazać przelewem  
na rachunek bankowy  
nr ……………………………………………………………………………………………………... 
prowadzony przez ………………………………………………………………………………….. 

 świadczenie socjalne, którego dotyczy niniejszy wniosek należy przekazać w inny sposób niż przelewem na 
rachunek bankowy, tj.  …..…………………..……………………………….. 

 
Do wniosku załączam: 
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: 

L.p. Nazwa dokumentu oryginał / kopia* 

  oryginał / kopia* 

  oryginał / kopia* 

 
 

…………………, ………………                                             ………..……………………………. 
          (miejscowość, data)                                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 

      
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku o świadczenie 

socjalne i załącznikach do tego wniosku, przez ZSP, w celu ubiegania się  

o świadczenie socjalne oraz korzystania z Funduszu. 

 

 
…………………, ………………                                                             ………..……………………………. 
          (miejscowość, data)                                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 
         
 
Oświadczam, że: 

1) zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w 

Gliwicach, ul. Kozielska 39, 44 – 100 Gliwice; 

2) zostałem/am poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo: do dostępu do moich danych osobowych oraz ich 

poprawiania; do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych 

osobowych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, a także, że podanie danych 

osobowych jest dobrowolne; 

3) zostałem/am poinformowany/a, iż celem zbierania danych osobowych jest realizacja obowiązków i zadań dotyczących 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  

w związku z ubieganiem się przeze mnie o świadczenie socjalne; 

4) jestem uprawniony do udostępniania danych osobowych innych osób wymienionych  

w niniejszym wniosku i załącznikach do niego. 

 
…………………, ………………                                             ………..……………………………. 
          (miejscowość, data)                                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 

                                                                                                                                                         
7   Wpisać imię i nazwisko małżonka wnioskodawcy 
8   Wpisać wysokość finansowania albo dofinansowania do przedmiotu świadczenia socjalnego, którego dotyczy     niniejszy wniosek uzyskanego / jakie uzyskanego przez małżonka 

wnioskodawcy 
9    Należy wskazać postanowienie Regulaminu adekwatne do celu pożyczki pieniężnej 
10    Pozycję wypełnić, jeśli niniejszy wniosek dotyczy pożyczki pieniężnej 
11   Pozycję wypełnić, jeśli niniejszy wniosek dotyczy pożyczki pieniężnej 
12  Pozycję wypełnić, jeśli niniejszy wniosek dotyczy pożyczki pieniężnej; wówczas wpisać imię i nazwisko kandydata na poręczyciela, który spełnia określone w Regulaminie wymagania 
13  Wpisać wszystkie załączniki do niniejszego wniosku; Wpisać „TAK” przy każdym dokumencie, który jest załącznikiem do niniejszego wniosku; W razie braku miejsca w tabeli wpisać 

pozostałe załączniki poniżej tabeli (zawsze jednak powyżej podpisu wnioskodawcy), a w razie braku miejsca poniżej tabeli wpisać pozostałe załączniki na odwrocie niniejszego 

wniosku i złożyć poniżej tego wpisu czytelny podpis wnioskodawcy 

* Niewłaściwe skreślić 


