
 

 

 

 
 

Warszawa dnia …………2023r. 
………………………………………. 

               ( imię i nazwisko ) 

 …………………………………..          Dyrektor Zespołu Szkół  

            im. M. Konarskiego w Warszawie
  

           pracownik lub emeryt                            Komisja Socjalna            

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

               Adres 

Nr telefonu………………………………………… 

                                                                                              

                                 
                                                                                     

Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej 
 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Gospodarowania Zakładowym  Funduszem Świadczeń Socjalnych 

proszę o przyznanie zapomogi socjalnej na:    ( właściwe zaznaczyć ) 

• wyposażenie dzieci w artykuły szkolne i przemysłowe, 

• zakup odzieży, opału, 

• spłata zadłużenia opłat administracyjnych, 

• zakup artykułów świątecznych, 

• inne cele socjalne 

• zakup lekarstw 

• ……………… 

Jednocześnie oświadczam, iż zamieszkuje ze mną i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe w sumie 

………osób. Średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny w ostatnich trzech miesiącach 

poprzedzających datę złożenia wniosku wyniósł …………………zł, 

słownie….…………………………………………………………………………………………………….. 

Dochód ten obliczyłem /am sumując dochody wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe 

za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku ,  następnie podzieliłem/am tak otrzymaną 

kwotę przez liczbę osób w gospodarstwie domowym, a następnie przez trzy miesiące. 

Jednocześnie oświadczam, że na prośbę pracodawcy przedstawię dokumenty potwierdzające treści zawarte            

we niniejszym wniosku, ewentualnie udzielę dodatkowych informacji. 

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń                        

(art. 233 § 1 k.k). 

Okoliczności dodatkowe opisujące indywidualną sytuacje osoby uprawnionej: 
 

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

 

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

 

Przyznaną zapomogę proszę przelać na konto………………………………………………….. 
 W 2023r. roku nie korzystałem / korzystałem *  z zapomogi socjalnej. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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 tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę                         

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół im. Michała Konarskiego  w celu uzyskania świadczenia                    

z funduszu socjalnego polegającego na uzyskaniu zapomogi dla pracownika/ emeryta/rencisty lub innej osoby uprawnionej,             

w zakresie danych podanych we wniosku. 

 

……………………………………. 
                                                                                                                                                                   ( podpis składającego wniosek) 

Komisja socjalna proponuje przyznać zapomogę socjalną w wysokości …………………………….. 

Podpisy czł. komisji 

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

Uwaga! dochód netto jest to dochód brutto pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i podatek ( § 13 pkt 3 Regulaminu 

Gospodarowania ZFŚS)                                                                                                                                    


