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  Załącznik Nr 15a do Regulaminu ZFŚS  
                                                                                                               w SP45w Białymstoku 

160. … . …… . ………… 
 

……………………………………………….. 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

…………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

………………………………………………... 
(stanowisko) 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO (PIENIĘŻNEGO) PRACOWNIKÓWAKTUALNIE 
ZATRUDNIONYCH I BYŁYCH PRACOWNIKÓW (EMERYTÓW, RENCISTÓW, OSÓB NA 
ŚWIADCZENIU KOMPENSACYJNYM I PRZEDEMERYTALNYM) Z ZFŚS 
 
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 45 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku, proszę o przyznanie w/w świadczenia. 
 

 Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym1 ..............................., w tym: 

L.p. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

Data ur. 
dziecka Nazwa szkoły dziecka 

1  *Pracownik 
/Emeryt 

  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
Oświadczenie 

osoby uprawnionej do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku 
 
Oświadczam, że: 
1. została mi przedstawiona informacja wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  
o przetwarzaniu danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu korzystania ze świadczeń Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II. 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu postępowania o przyznanie świadczeń  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem 
danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II.  

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą 
przetwarzania danych wnioskodawcy jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który został ustalony na 
podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.  
  
 
 

……………………………………………… 
   ( czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Świętego Jana Pawła II  informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Świętego Jana Pawła II. 
2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych – P. Izabela Remjasz, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod45@sp45.bialystok.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczeń z Funduszu Socjalnego w Szkole Podstawowej 

Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II. 
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

UE L119 z 4.05.2016 r.). 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
6. Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji określonych 

celów do jakich zostały zebrane. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak nie później niż do wypłaty świadczenia. Cofnięcie zgody następuje na 
piśmie.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 
 

 Uwaga! Osoby u których dochody uległy zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu wynikającemu  

z  aktualnej sytuacji materialnej) muszą wypełnić nowy wniosek z  ostatnich trzech miesięcy. 
 

Do wniosku załączam : 

- * Zaświadczenie o nauce dziecka 

- * Wniosek o dochodach z ostatnich trzech miesięcy  

 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych. 
 
 

 
WYPEŁNIA DZIAŁ SOCJALNY SP45: 
 
 
Stwierdzam, że zgodnie z Regulaminem ZFŚS Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 

im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku wnioskodawcy przysługuje kwota  w wysokości zł .............................................  

 
 
       .................................................................... 
        data, pieczątka i podpis pracownika  
 
 
 
1Członkami rodziny pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym są: 

1) pracownik (inna osoba uprawniona); 
2) współmałżonek; 
3) dzieci własne,  przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej – w wieku do lat 18, a jeżeli 

się uczą – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat; 
osoby wymienione w pkt.  3, w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek. 
 
*) niepotrzebne skreślić 


