Załącznik nr 2.1. do Regulaminu ZFŚS
w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
……………………………………
Data wpływu wniosku

WNIOSEK
o przyznanie pomocy materialnej
ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wypoczynek wakacyjny - 2018
……………………………………………………………
/Imię i nazwisko uprawnionego -zajmowane stanowisko/
………………………………………………………………………….......................................
/adres zamieszkania/

Proszę o przyznanie pomocy materialnej. Prośba o dofinansowanie, o którym mowa, dotyczy następujących
uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS:
1. ………………………………………………...
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………

Dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi: ………………….
………………………………..
(podpis uprawnionego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy
socjalnej przez Komisję Socjalną działającą przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie (46-060) ul.
Pomologia 11.
Zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2016r. poz. 922)
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie (46-060 ,
mieszczących się przy ul. Pomologia 11, zwany dalej ZS w Prószkowie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane, w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy socjalnej przez
Komisję Socjalną działającą przy ZS w Prószkowie i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3. Posiadam prawo dostępu do danych, ich poprawiania, oraz prawo do odwołania zgody, przy czym
odwołanie zgody jest jednozaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia niniejszego wniosku;
4. Podanie ZS w Prószkowie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Zgoda wyrażona jest do czasu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy socjalnej, z uwzględnieniem
okresu przechowywania dla celów dokumentacyjnych.
Prószków, dn. ………….. …….…….
..……………………………………………….
( czytelny podpis )

CZĘŚĆ B
Decyzja pracodawcy o udzieleniu pomocy materialnej
1. Dofinansowaniem objęte są następujące osoby, wymienione we wniosku:
a) ………………………………………………..
b) ……………….……………………………….
c) ……………………………….……………….
Wysokość dofinansowania wynosi łącznie ........................ zł (słownie ........................................ ).
Dopłaty w ramach dofinansowania przysługują w kwotach określonych w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2
Regulaminu ZFŚŚ obowiązującego w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza
w Prószkowie

Uzgodniono:

………………………………
Przewodnicząca Komisji Socjalnej

…………………………….
/podpis Pracodawcy/

Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pomocy materialnej

1. Odmawiam udzielenia pomocy materialnej.
2. Odmowa dofinansowania dotyczy następujących osób wymienionych we wniosku:
a) ………………………………………………..
b) ……………….……………………………….
c) ……………………………….……………….
Odmowę uzasadniam tym, że ...................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Uzgodniono:

………………………………
Przewodnicząca Komisji Socjalnej

…………………………….
Podpis pracodawcy

