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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 15/12 
WÓJTA GMINY OLEŚNICA 
z dnia 23 listopada 2012 r. 

Data wpływu wniosku: (wypełnia urząd) Miejsce składania wniosku: 

Wójt Gminy Oleśnica 
ul. 11 Listopada 24 
56-400 Oleśnica 

WNIOSEK 
O FINANSOWANIE ŚWIADCZE Ń Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZE Ń 

SOCJALNYCH 

1.  Dane osoby uprawnionej 
Nazwisko i imię 
osoby uprawnionej 

 

(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając w kratce znak X) 
□ Pracownik urzędu1 □ Emeryt / rencista2 □ Członek rodziny pracownika urzędu3 

2. Wnoszę o finansowanie z ZFŚS następującej usługi / świadczenia: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając w kratce znak X) 
□ 1) wypoczynek urlopowy organizowany we własnym zakresie 
□ 2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży 
□ 3) pomoc rzeczowa lub materialna – zapomoga pieniężna przyznawana w przypadki indywidualnych 

zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby i inne 
□  

3. Wnoszę o pomoc z ZFŚS na następujące cele mieszkaniowe: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając w kratce znak X) 
□ 1) modernizację lub remont mieszkania bądź domu jednorodzinnego 
□ 2) zakup mieszkania, domu jednorodzinnego lub uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni 

mieszkaniowej 
□ 3) budowę domu jednorodzinnego 
□  

4. Dane uzasadniające przyznanie usługi / świadczenia / pomocy: 
(opis sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej i inne, w przypadku braku miejsca dołączyć 
dodatkową stronę) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru i 
mianowania w pełnym i nie pełnym wymiarze czasu pracy lub pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych. 
2 Emerytami lub rencistami w rozumieniu regulaminu są osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę bezpośrednio po 
zakończeniu pracy w urzędzie. 
3 Członkami rodzin pracownika urzędu jest małżonek oraz pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, 
przysposobienie oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także 
pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo. 
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5. Pożądana forma lub wysokość świadczenia / pomocy: 
(dotyczy pozycji wniosku ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 – wpisać rodzaj pomocy rzeczowej / materialnej lub wysokość pomocy na 
cele mieszkaniowe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. W przypadku udzielenia pomocy na cele mieszkaniowe, do umowy pożyczki na poręczycieli 
proponuję niżej wymienionych pracowników urzędu: 
 
Imię i nazwisko 
pracownika urzędu 

Adres 
zamieszkania 

Rodzaj dokumentu tożsamości 
oraz seria i numer 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
7. Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej z art. 233§1 Kodeksu karnego za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

oraz że znane mi są postanowienia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

………………………………………… 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 

Załączniki: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając w kratce znak X i opisując dodatkowy załącznik) 
□ Oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie 
□ Karta urlopowa 
□ Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości 
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
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(Wypełnia pracownik działu kadr) 
Potwierdzenie statusu osoby uprawnionej do korzystania z świadczeń z ZFŚS (pracownik – rodzaj stosunku 
pracy i czas zatrudnienia, emeryt / rencista – były pracownik urzędu, członek rodziny pracownika, czy 
udzielono pomoc na cele mieszkaniowe, czy pracownik korzystał w danym roku z świadczenia urlopowego) 

Oleśnica, dnia ……………………………  ……………………………………….. 
(podpis) 

(Wypełnia przedstawiciel załogi) 
Wstępna kwalifikacja wniosku o udzieleniu jednej z form pomocy finansowej 

Oleśnica, dnia ……………………………  ……………………………………….. 
(podpis) 

(Wypełnia Wójt) 
Decyzja wójta o przyznaniu świadczenia z funduszu 

Oleśnica, dnia …………………………… r. ……………………………………….. 
(podpis) 

 


