
Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS 

w ZKiW w Kolbudach 

 

 

 

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

                                                                                                               (miejscowość, data) 

 

 

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

imię i nazwisko     tel. kontaktowy 

 

…………………………..    ……………………………………  

stanowisko      miejsce zatrudnienia 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie zapomogi pieniężnej z ZFŚS w związku z trudną sytuacją 

rodzinną, osobistą i materialną (tzw. zapomogi bezzwrotne)  

LUB 

w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi                                        

i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe) 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi bezzwrotnej zapomogi pieniężnej/rzeczowej                    

w związku z*: 

1. Chorobą, długotrwałą chorobą, uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku; 

2. Zdarzeniem losowym (pożarem, powodzią, kradzieżą, klęską żywiołową, inne) 

3. Śmiercią członka rodziny; 

4. W związku z trudną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną; 

5. Inną przyczyną; 

 
*podkreślić właściwe 

 

Uzasadnienie wniosku*: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 



Załączniki do wniosku: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Oświadczam, że dochód BRUTTO (tj. łączny dochód brutto roczny za rok 

poprzedzający rok, w którym składana jest informacja, wszystkich członków mojej 

rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i uprawnionych, zgodnie z                   

& 12 Regulaminu, do korzystania z pomocy z Funduszu), mój i osób wymienionych                                     

w poz. 1-7, w przeliczeniu na jedna osobę miesięcznie, w roku ……………. wynosił*: 

 

1. do 2600 brutto na jedną osobę w rodzinie    tj. – I grupa –  

2. od 2601 zł do 3300 zł brutto na jedną osobę w rodzinie tj. – II grupa –  

3. od 3301 zł do 4000 zł brutto na jedną osobę w rodzinie tj. – III grupa –  

4. powyżej 4001 zł  brutto na jedną osobę w rodzinie  tj. – IV grupa –  

   

*odpowiednie zaznaczyć 

 

Ja niżej podpisany/a własnoręcznym podpisem potwierdzam, prawdziwość danych 

zamieszczonych we wniosku. Jednocześnie stwierdzam, że znana jest mi treść 

obowiązującego Regulaminu ZFŚS. 

 

 

______________________________ 

data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS 

                                                                                                               w ZKiW w Kolbudach 

 

 

 

 

 

STANOWISKO KOMISJI SOCJALNEJ 

 

 

 

Na posiedzeniu w dniu ………………………………… Komisja Socjalna zaopiniowała 

wniosek: 

- pozytywnie i wnioskuje o udzielenie dofinansowania w kwocie  

…………………………………………………………………………………………………

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

słownie: ………………………………………………………………………………………  
 

 

- negatywnie z następującego powodu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Komisja Socjalna  

 

………………………………………………. 

…………………………………………….... 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

                   Decyzja Pracodawcy 

 

1*. Przyznaje świadczenie zgodnie z propozycją Komisji Socjalnej. 

2*. Nie przyznaje świadczenia. 

 

*właściwe zakreślić  

 

 

Kolbudy, dnia ………………..     …………………………………  

                (podpis pracodawcy) 



 

 

 


