
  

Załącznik nr 5 
 do Regulaminu ZFŚS 

  Str.1  
                                                                      Piotrków Trybunalski, dnia……………………………. 

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

(imię i nazwisko) 

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

(pracownik, emeryt, rencista, osoba na zasiłku przedemerytalnym, świadczeniu kompensacyjnym) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
(miejsce zamieszkania, nr telefonu) 

 
Oświadczenie   o dochodach 

(na podstawie rocznego zeznania  podatkowego za  2019 rok) 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności grożącej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia oświadczam, że ja i 
moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 

L.p. Imię i nazwisko 
Stopieo 

pokrewieostwa 
Data 

urodzenia 

Nauka (dotyczy 
dzieci uczących 

się, studiujących 
 i nie pracujących 

do 25 lat) 

Uwagi: np.: 
posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności, 

jest bezrobotny i 
inne istotne 

      

      

      

      

      

      
    Dzieci, które ukooczyły 18 lat i studiują, wymagane jest aktualne zaświadczenie z uczelni, które należy dostarczyć   

     do 30 kwietnia roku w którym składa się oświadczenie. 

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam że w okresie od 01.01. 2019r. do 31.12. 2019r. łączne dochody netto / 
Dochód minus należna zaliczka podatkowa, minus składka na ubezpieczenia społeczne, minus składki na 
ubezpieczenie zdrowotne / wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących  i prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe wynosiły: 

 
L.p. Dochody netto za 2019 rok  Kwota w zł 

1 Z umowy o pracę, zlecenie, o dzieło i innych  

2 Z działalności gospodarczej  

3 Z tytułu otrzymywanych alimentów  

4 Inne dochody (renta, emerytura, inne świadczenia, w tym 500+)  

5 Z gospodarstwa rolnego (dochód z hektara  przelicz. + dopłaty unijne)  

6 Z umów uczących się i pracujących dzieci (do 25 lat)  

7 Razem roczny dochód netto rodziny  

8 Dochód miesięczny ( roczny : 12 m-cy)  

9 Ilośd osób w gospodarstwie domowym  

10 Miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie  

 
Prawdziwośd wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy 

odpowiedzialności regulaminowej i karnej /art. 271 § 1 K.K. / 
O wszelkich zmianach dotyczących uprawnieo do korzystania z ZFŚS, pracownik powinien poinformowad 
pracodawcę. 



  

  Str.2  

 
Klauzula informacyjna  

w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych  
w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych (ZFŚS) 

 
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zwanego 

dalej RODO. Informuję, że: 

1.  Administratorem Pani/a danych osobowych (dalej ADO) jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 28/34. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Marcin Tynda,  do którego należy zgłaszad wszelkie sprawy związane  

z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem  adresu e-mail: iod@efigo.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadao ADO związanych z wykonywaniem obowiązków 

wynikających z prowadzenia działalności ZFŚS, a ich podanie przez Panią/Pana jest niezbędne w celu skorzystania ze 

świadczeo ZFŚS. 

4. Informujemy jednocześnie, że wymagamy przedstawienia do wglądu (nie będziemy ich kopiowad w całości) 

dokumentów umożliwiających ustalenie kryterium dochodowego stanowiącego niezbędny element przyznawania 

świadczeo z ZFŚS. W tym celu prosimy o udostępnienie dokumentów o dochodach, czyli rozliczeo podatkowych PIT 

(Pani, Pana oraz członków rodziny i innych dokumentów umożliwiających ustalenie faktycznego dochodu na członka 

rodziny). 

Wyżej wymienione informacje przekazujecie Paostwo całkowicie dobrowolnie ale odmowa ich przekazania będzie 

skutkowad przyznaniem świadczenia w wymiarze najniższym, wynikającym z najwyższego progu lub całkowitym  

nie przyznaniem świadczenia. 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu 

Świadczeo Socjalnych. 

6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu realizacji zadao administratora  

z ZFŚS. Okres ten wynosi 5 lat od chwili podjęcia decyzji na podstawie złożonego wniosku ale w uzasadnionych 

przypadkach może ulec wydłużeniu. 

7. Zgodnie z art. 15 – 16 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania  

ich sprostowania oraz zgodnie z art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania. 

8.Prawo do usunięcia danych, wynikające z art. 17 RODO ma ograniczone zastosowanie, ponieważ przetwarzamy 

dane na podstawie przepisów prawa i nie wolno nam usuwad danych wcześniej niż to opisano w przepisach.  

Może jednak Pani/Pan zażądad usunięcia swoich danych, a my odpowiemy po analizie możliwości jakie posiadamy. 

9.Może Pani/Pan wnieśd skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku wykrycia 

nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

                                                                                          ………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                       
                  (data i podpis składającego oświadczenie) 
 
 
 
 

mailto:iod@efigo.pl


  

Załącznik nr 6  
do Regulaminu ZFŚS 

 
 

                                                                                                   Piotrków Trybunalski, dnia………………………………………. 
 

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

(imię i nazwisko) 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(miejsce zamieszkania, nr telefonu) 

 

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego organizowanego  
we własnym zakresie z ZFŚS w 2020 roku 

dla pracownika  SOS-W  
 

Wnioskuję o przyznanie   dofinansowania  do wypoczynku  organizowanego we własnym  zakresie w 

oparciu o złożone  oświadczenie o dochodach za rok 2019 

Oświadczam,  że przebywałam/em*,  będę przebywała/ł*  na urlopie wypoczynkowym w  wymiarze 

minimum 14 dni kalendarzowych w okresie od ……………………….….….. do ………………………………………....…. 

W razie nie wykorzystania jednej  części  urlopu w   wymiarze  14 dni, wypłacone   świadczenie podlega 

zwrotowi. 

Przyznane   dofinansowanie z Funduszu proszę przekazad na konto nr: 

                          

(nr konta bankowego) 
Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien 
byd wypełniony w sposób trwały, czytelny i złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia danego  
roku w sekretariacie Ośrodka. 
 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności grożącej za złożenie fałszywych danych potwierdzam ich prawdziwośd  
własnoręcznym podpisem. 

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

                        (data i podpis wnioskodawcy) 
 
…………………………………………………………………………………….                                 
 (data wpływu wniosku i podpis upoważnionego pracownika) 
 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania: 
 
Wysokośd przyznanej kwoty dofinansowania……………………………………………………………………………….. 

Podpis upoważnionego pracownika …………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….…..                       
                                                                                                                (podpis Dyrektora) 

*niepotrzebne  skreślid    



  

Załącznik nr 7  
do Regulaminu ZFŚS 

 

 

 Piotrków Trybunalski, dnia…………………………. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………..………. 
(imię i nazwisko emeryta, rencisty, osoby na zasiłku przedemerytalnym,  świadczeniu kompensacyjnym) 

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

(miejsce zamieszkania, nr telefonu) 

 

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego organizowanego  
we własnym zakresie z ZFŚS w 2020 roku 

dla emeryta, rencisty, osoby na zasiłku przedemerytalnym,  
świadczeniu kompensacyjnym  SOS-W  

 
Wnioskuję o przyznanie   dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w oparciu 

o złożone  oświadczenie o dochodach za rok 2019 

 

Przyznane   dofinansowanie z Funduszu proszę przekazad na konto nr: 

                          

(nr konta bankowego) 
 

Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien 
byd wypełniony w sposób trwały, czytelny i złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia danego  
roku w sekretariacie Ośrodka. 
 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności grożącej za złożenie fałszywych danych potwierdzam ich prawdziwośd 
własnoręcznym podpisem. 
 
 

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

                         (data i podpis wnioskodawcy) 
 
…………………………………………………………………………………….                                 

 (data wpływu wnioski i podpis upoważnionego pracownika) 

 
Decyzja o przyznaniu dofinansowania: 
 
Wysokośd przyznanej kwoty dofinansowania……………………………………………………………………………….. 

Podpis upoważnionego pracownika …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………..                       
                                                                                                     (podpis Dyrektora) 

 

*niepotrzebne  skreślid           

 



  

Załącznik nr 8 
 do Regulaminu ZFŚS 

 
                                                                                                                    Piotrków Trybunalski, dnia……………………………. 

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

(imię i nazwisko) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(miejsce zamieszkania, nr telefonu) 

 

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku  w 2020 roku 
dla dzieci i młodzieży 

pracownika/emeryta/rencisty/osoby na zasiłku przedemerytalnym, na świadczeniu kompensacyjnym  
 
Proszę o dofinansowanie z  ZFŚS do wypoczynku letniego organizowanego w formie / we własnym 

zakresie, w formie zorganizowanej / w okresie……………………………………………………............ w oparciu 

 o złożone  oświadczenie o dochodach za rok 2019 

L.p. Imię i nazwisko  

dziecka 

Data urodzenia  

dziecka 

Szkoła:* podstawowa/gimnazjum/ 

ponadgimnazjalna/studia/inne- wymienid 

    

    

    

    

    

 

Do wniosku należy dołączyd zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dziecka które ukooczyło 18 lat.  

Przyznane   dofinansowanie z Funduszu proszę przekazad na konto nr: 

                          

(nr konta bankowego) 
Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien 
byd wypełniony w sposób trwały, czytelny i złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia danego   
roku w sekretariacie Ośrodka. 
Uprzedzony o odpowiedzialności grożącej za złożenie fałszywych danych potwierdzam ich prawdziwośd 
własnoręcznym podpisem. 

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

                   (data i podpis wnioskodawcy) 
…………………………………………………………………………………….                                 
 (data wpływu wniosku i podpis upoważnionego pracownika) 
 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania: 
 
Wysokośd przyznanej kwoty dofinansowania……………………………………………………………………………….. 

Podpis upoważnionego pracownika ……………………………………………………………………………………………. 

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

                                                                                                              (podpis Dyrektora) 
*niepotrzebne  skreślid    
 
 



  

    
Załącznik nr 13 

do Regulaminu ZFŚS 
 

 

Piotrków Trybunalski, dnia ……………………………………………… 
 

 

 

……………………………………………………………………..    
            (Imię i nazwisko) 

 
…………………………………………………………………….. 

              (stanowisko) 
    

 
 

 

Oświadczenie 
 

 
Oświadczam, że moje dziecko …………………….……………………….…………………..………………..... będzie korzystało  
                                                                                             (imię i nazwisko dziecka) 
 
w bieżącym roku…………………………….…. z wypoczynku w formie zorganizowanej tj:  
 
.……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………... 
                                                            (wymienid formę: kolonie, obóz, inne) 
 
Wobec powyższego proszę o nie potrącanie zaliczki na podatek dochodowy od osób  fizycznych  
od należnego dofinansowania do wypoczynku. 
Zobowiązuję się jednocześnie przedłożyd opłacony rachunek (lub inny dowód zapłaty)  
za zorganizowany wypoczynek dziecka do dnia wypłaty dofinansowania. 
 

Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku bez potrącania zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych przysługuje dzieciom do lat 18. 
 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności grożącej za złożenie fałszywych danych potwierdzam ich prawdziwośd 
własnoręcznym podpisem. 

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

                   (data i podpis oświadczającego) 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………….……….                                 
 (data wpływu oświadczenia i podpis upoważnionego pracownika) 
 

 

 
 

 
 

 


