
                                                                                                                                Załącznik nr 5 

 

 

                                                                                                    Wrocław dnia ………………………. 

 

…………………………………………………. 
            Nazwisko i imię  

 

………………………………………………………………… 

                                                

                            Wniosek   

o dofinansowanie - wzmożonych wydatków w okresie    

jesienno – zimowym. 

           

                    OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 

 

Oświadczam, że miesięczny dochód brutto na 1 członka mojej rodziny za 

ubiegły rok zawiera się w przedziale ( właściwy zaznaczyć krzyżykiem ) 

 

0-2500 zł        brutto na osobę  

2501 - 5000  brutto na osobę  

Powyżej 5000 brutto na osobę  

 

UWAGA: 

Miesięcznym dochodem brutto rodziny jest : roczna suma dochodów brutto pracownika, 

emeryta, rencisty, współmałżonka na podstawie PIT-ów za ubiegły rok lub roczny dochód z 

tytułu emerytury, renty oraz alimentów i innych dochodów, podzielona na 12 miesięcy i 

podzielone przez ilość osób w rodzinie. 

 

 

Oświadczam: 

1. Pod odpowiedzialnością karną, że dochód w mojej rodzinie jest podany ze 

wszystkich źródeł utrzymania, a dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Znane 

mi są przepisy Kodeksu Karnego art.233 §1 i 2 kk o odpowiedzialności za 

podanie nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistością danych. 

2. Że zapoznałam/em się z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych  dla pracowników, emerytów i rencistów przy LO nr VIII. 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie i podpowierzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, 

przez LO VIII ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław w celu dofinansowania wzmożonych wydatków w 

okresie jesienno-zimowym dla pracownika, emeryta, rencisty. 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie  danych osobowych ze zmianami 

 ( Dz.U   z 2019 poz. 1781)  informuję że: 

1. Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego 

we    Wrocławiu , ul. Zaporoska 71, 53-415 Wrocław . Kontakt do naszego inspektora ochrony 

danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 

60-830 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z 

prowadzoną korespondencję e-mail znajdziesz na https://lo8wroclaw.edupage.org 

2. Dane będą przetwarzane w celu przyznania dofinansowania - wzmożonych wydatków w 

okresie    jesienno-zimowym dla pracownika, emeryta, rencisty. 

3. Obowiązek podania danych wynika z art.8 pkt.1  ustawy z 4 marca 1994 o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity Dz. U z 2016 r , poz. 800;) 

4. Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli 

przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art.32 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (  Dz.U z 2018, poz. 1000, Dz.U z 2019 

poz.1781 ) 

 

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

                                                                                                     Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Decyzja Komisji socjalnej 

 

W dniu …………….. odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej w sprawie rozpatrzenia wniosku. 

Wniosek zaopiniowano pozytywnie i wnioskuje się o udzielenie dofinansowania w kwocie 

………………słownie  …………………………………………………………….. 

 

Podpisy członków Komisji: 

1……………………………………. 

2……………………………………. 

3……………………………………. 

4……………………………………… 

5…………………………………….. 
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https://lo8wroclaw.edupage.org/text45/

