_______________________________________
(nazwisko i imię wnioskodawcy)
_______________________________________
(adres zamieszkania)
_______________________________________
Nr tel. _________________________________

Pan
Dyrektor
Zespołu Szkół Samochodowych
im. por. A. M. Bocheńskiego
w Olsztynie

WNIOSEK
o dofinansowanie do form wypoczynku dla pracownika, emeryta, rencisty
i członków rodziny
w 2018 r.
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób żyjących we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Wykaz członków rodziny
(wnioskodawca, małżonek oraz dzieci w wieku do 18 lat, a jeśli kształcą się w szkole stacjonarnej - do czasu
ukończenia nauki - nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia oraz dzieci z orzeczonym znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez względu na wiek).
Lp.
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w kolumnie nr 5 wpisać „tak” lub „nie”

w wybranej kolumnie nr 7 lub 8 lub 9 wpisać znak X
WPG – wczasy „pod gruszą” – dzieci korzystające z wypoczynku wraz z rodzicami
WR – obóz, kolonie, zimowisko lub inny grupowy wypoczynek*)
WI – wczasy - dopłata do wypoczynku zorganizowanego *)
*)
należy udokumentować formę wypoczynku i poniesione koszty oryginałem
faktury/rachunku, wystawionym przez uprawnionego organizatora.
2

Oświadczam, że ustalony średni miesięczny dochód brutto przypadający na jedną osobę
w mojej rodzinie, za okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania
dofinansowania, uwzględniając wszystkie źródła dochodu (dochód zgodny z zeznaniem
podatkowym – PIT za poprzedni rok i inne dochody niewykazane w zeznaniu podatkowym)
wynosi:
(proszę podać przedział dochodu przez postawienie znaku X).
nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenie za pracę *) – do 2100 zł (brutto)
więcej niż 100% i nie więcej niż 150% minimalnego wynagrodzenia*) – do 3150 zł
(brutto)
Więcej niż 150 % i nie więcej niż 200% minimalnego wynagrodzenia*) – do 4200 zł
(brutto)
powyżej 200 % minimalnego wynagrodzenia*) - 4200 zł (brutto)
*) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. – zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.) i rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość
minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.1747).
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym. Wyrażam zgodę na sprawdzenie powyższych danych przez Dyrektora Szkoły.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
do celów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Przyznane dofinansowanie proszę przekazać na moje konto:
Nr ________________________________________________________________________

Data: ______________20__ r.

____________________________
(podpis wnioskodawcy)

Uwaga! Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w dziale kadr Zespołu Szkół Samochodowych
im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie, w terminie do 15 maja bieżącego roku.
Przyznano dofinansowanie z ZFŚS
w wysokości ……………………………………..

Data: …………………………
………………………………..
(Dyrektor)

