
Wniosek  
o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego 

ze środków ZFŚS 
 
1. Nazwisko i imię wnioskodawcy …………………………………………………………………… 
 
2. Adres zamieszkania, telefon …….……………………………………............................................. 

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

3. Stanowisko ………………………………………………………………………………………… 
 
4. Proszę o dofinansowanie do wypoczynku dla następujących członków mojej rodziny: 

 

  5. Świadoma/y odpowiedzialności wynikającej ze składania nieprawdziwych danych 
oświadczam, że: 

a) obecnie równolegle uzyskuję dochody z tytułu ………....………………………………………... 

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

W okresie 3 ostatnich miesięcy moje dochody brutto wynoszą …………………………………… . 

b) łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym niżej wymienione osoby,                                                                               

osiągające dochody brutto: 

 …………………………………………                                    ……………………… zł, 

 …………………………………………                                    ……………………… zł, 

 …………………………………………                                    ……………………… zł. 

c)  średni miesięczny dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy w mojej rodzinie wynosi …………… 

(słownie: …………………………………………………………………………..…...) złotych na osobę. 

d)  planuję zorganizować wypoczynek w terminie od ………….….…..… do ……….…………..... 

 
 
Nazwa banku i nr rachunku wnioskodawcy: …………………………..……………………………..……………...…….. 
 
 

                                                                                                                                   ……………………………………. 
                                                                                                                                                  (data i podpis wnioskodawcy) 

 
 

1 Wpisać odpowiedni wariant: 
   wczasy zakupione w biurze turystycznym, wczasy profilaktyczno - lecznicze, pobyt w sanatorium na leczeniu lub  

rekonwalescencji, „wczasy pod gruszą”, kolonia lub obóz. 
 
 
 
 

Lp. Nazwisko i imię Określić rodzaj wypoczynku1 
Data urodzenia 
(dotyczy dzieci) 

Nazwa szkoły  
(dotyczy dzieci) 

1. Wnioskodawca  ------ ------ 

2.     

3.     

4.     



UWAGA: 
 

1. W przypadku stwierdzenia podania we wniosku przez osobę uprawnioną nieprawdziwych informacji 
o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, bądź jej umyślnego zatajenia, korzystający w sposób 
bezprawny ze świadczenia z funduszu jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu całości 
pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do ubiegania się o świadczenia określone 
regulaminem przez okres jednego roku. 

2. Wnioskodawca jest zobowiązany każdorazowo do zgłoszenia ewentualnych zmian dotyczących 
sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

3. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS:         
a) Do wniosku należy dołączyć pisemne zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach 

wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z tytułu 
wynagrodzenia za pracę, prowadzenia działalności gospodarczej, emerytur i rent wraz z 
wszystkimi dodatkami, za wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego, zaświadczenie o 
pobieranym zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości pobieranych 
alimentów oraz zaświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy uzyskiwanych z 
racji zatrudnienia w innej jednostce prowadzonej przez ZOJO lub w innym zakładzie 
pracy (§ 10  ust. 2); 

b) Wnioski, do których nie zostaną dołączone zaświadczenia lub oświadczenia nie będą 
rozpatrywane (§ 10   ust. 3), 

   c)    Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży należy dołączyć zaświadczenie o 
kontynuowaniu nauki w szkole ponad gimnazjalnej. Wnioski bez w/w zaświadczenia nie będą 
rozpatrywane (§ 14  ust. 3). 

 
 


