Załącznik nr 1
do Regulaminu ZFŚS

WNIOSEK
o dofinansowanie do wypoczynku
OŚWIADCZENIE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH W ……………. ROKU
pracownika /rencisty/ emeryta1 oraz uprawnionych członków rodziny
zgodnie z §4 ust. 1 i 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
1.

Imię i nazwisko wnioskodawcy ...........................................................................................................................

2.

Wydział/jednostka organizacyjna .......................................................................................................................

3.

Numer telefonu ......................................................................................................................................................

4.

Nr konta (dot. emerytów i rencistów) .........................................................................................................................

osoby uprawnione

rok
urodzenia

wnioskodawca

------

współmałżonek

------

imię, nazwisko

dziecko
dziecko
dziecko
dziecko
dziecko

6. Przychód miesięczny na osobę w mojej rodzinie wynosi 2...........................................................zł.
(suma rocznych przychodów wszystkich członków rodziny uprawnionych do korzystania z Funduszu, podzielona przez 12
miesięcy i podzielona przez liczbę członków uprawnionych do korzystania z Funduszu)

7. W przypadku uczniów/studentów powyżej 18 lat konieczne jest załączenie zaświadczenia
o kontynuacji nauki albo kopi aktualnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

8. Dziecko/ci do lat 18 (podać imię/imiona) ..............................................................................................................
weźmie/mą udział w wypoczynku zorganizowanym (kolonia, obóz, wczasy, zimowisko itp.).
Fakturę/rachunek przedłożę do dnia..................................................................................................................

9.

Dziecko/ci do lat 16 (podać imię/imiona) .............................................................................................................
otrzyma/ją upominek mikołajowy w postaci: paczki ze słodyczami lub ekwiwalent finansowy1.

10. Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącanie z mojego wynagrodzenia lub innych świadczeń należności
wobec Uczelni z tytułu współfinansowania wykorzystanych przeze mnie świadczeń rzeczowych,
dopłaty do kart sportowych oraz należnego podatku.

11. Prawdziwość ww. danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
...........................................................
(podpis pracownika/emeryta/rencisty)

12. W związku z wymogami RODO, wyrażam zgodę na wykorzystywanie, przetwarzanie i utrwalanie
powyższych danych wyłącznie do celów ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie.
...........................................................
(podpis pracownika/emeryta/rencisty)

13. Zgodnie z §13 ust. 2 Regulaminu, informacje dotyczące przychodu na członka rodziny podane
w niniejszym oświadczeniu będą stanowiły wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych – o ile
Regulamin nie stanowi inaczej.
14. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych we wniosku, osoba uprawniona może
być poproszona o dostarczenie dokumentów potwierdzających podane informacje. W razie
stwierdzenia we wniosku nieprawdziwych danych o wysokości przychodów lub odmowy okazania
takiego oświadczenia składający wniosek zostaje w danym roku pozbawiony prawa do świadczeń
socjalnych.

1
2

właściwe podkreślić;
brak podania przychodu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na otrzymanie wszystkich świadczenie ZFŚS w najniższej
wysokości;

