
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/FS/2022 Dyrektora ZST z dnia 30.03. 2022 

WZÓR 

Wniosek o przyznanie funduszu wypoczynkowego, dofinansowanie do 

wypoczynku dzieci, dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku 

dzieci 
 

I. Wypełniają pracownicy ZST                     

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

imię i nazwisko 

 

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

stanowisko ( nauczyciel, pracownik , emeryt/rencista ) 

 

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

adres zamieszkania 

 

  

II. Deklaracja o przychodach rodziny: 

 

OŚWIADCZAM, IŻ ŚREDNI MIESIĘCZNY PRZYCHÓD NA CZŁONKA RODZINY UZYSKANY W POPRZEDNIM ROKU 

KALENDARZOWYM – WYKAZANY W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH ZA ROK UBIEGŁY MIEŚCI SIĘ                            

W PRZEDZIALE : 

 

1)  do 1.999,99 zł                  2)  od 2.000,00 zł do 2.499,99 zł                     3)  powyżej 2.500,00 zł. 

 

* odpowiednie podkreślić 

 

III. Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS dla niżej wymienionych osób: 

Lp. Nazwisko i imię 
Planowany urlop 

termin forma 

1.    

 

• osoby samotnie wychowujące dziecko lub dzieci oraz osoby samotnie utrzymujące rodziny    

 * odpowiednie podkreślić 

 

III. Osoby samotnie  utrzymujące rodziny mogą otrzymać świadczenie w podwyższonej wysokości pod warunkiem dołączenia do 

wniosku kserokopii zaświadczenia z Urzędu Pracy bądź Urzędu Skarbowego stanowiącego informację  o bezrobociu współmałżonka. 

IV. Oświadczenie wnioskodawcy - Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

            

                                                                                                                                   ....................................  
                                                                                                                         podpis wnioskodawcy 

D   O   F   I   N   A   N   S   O   W   A   N   I  E 
 

PRACOWNIK RAZEM 

Kwota Kwota 

  

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym: ………………… 

 

Przyznano dofinansowanie do wypoczynku w kwocie: ...................... zł. 

( słownie zł: ............................................................................................................................................................ )        

 

 

Cieszyn, dn. ......................      …………..........……...................   
                   ( pieczątka imienna i podpis Dyrektora ) 

 

 

 

 

 

 

V. Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku DZIECI z ZFŚS dla niżej wymienionych osób: 



Lp. Nazwisko i imię 

dzień, m-c, 

rok urodz. 

dziecka 

stopień pokrew 
 

szkoła 

Planowany urlop 

termin forma 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

VI. Rodzice, których  dzieci ukończyły 18 lat zobowiązani sią do okazania  aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz do 

napisania oświadczenia o nie osiąganiu przez uprawnione dziecko dochodów w roku poprzednim. 

VII. Oświadczenie wnioskodawcy - Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

            

                                                                                                                                   ....................................  
                                                                                                                         podpis wnioskodawcy 

D   O   F   I   N   A   N   S   O   W   A   N   I  E 
 

DZIECI RAZEM 

Ilość Kwota Kwota 

   

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym: ………………… 

 

Przyznano dofinansowanie do wypoczynku w kwocie: ...................... zł. 

( słownie zł: ............................................................................................................................................................ )        

 

 

Cieszyn, dn. ......................      …………..........……...................   
                   ( pieczątka imienna i podpis Dyrektora ) 

 

 

 

 


