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Załącznik nr 1

Preliminarz wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Szkoły Podstawowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu

na rok ………..

I. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM ZFŚŚ  w roku ……

Saldo środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12…….

w tym:
Dofinansowanie do wypoczynku i dofinansowanie świąteczno-noworoczne
Zapomogi
Działalność kulturalno – oświatowa i sportowo – rekreacyjna

Odpis na ZFŚS (do 31 V – przelew I raty – co najmniej 75% zaplanowanych środków 
budżetowych, do 30 IX – przelew pozostałej kwoty – II rata)

RAZEM

II. WYDATKI    I

NAZWA WYDATKU % KWOTA

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli ----

Pożyczki mieszkaniowe  (środki do przekazania CUI) 5% (1)

RAZEM

(1)od różnicy odpisu na  ZFŚS na dany rok i kwoty świadczenia urlopowego dla nauczycieli

III. WYDATKI    II

NAZWA WYDATKU % KWOTA

Dofinansowanie do wypoczynku i dofinansowanie świateczno - 
noworoczne

89% (2) (3)

Zapomogi 10% (2) (3)

Działalność kulturalno – oświatowa i sportowo – rekreacyjna 1% (2) (3)

RAZEM   (do dyspozycji na działalność socjalną w roku)

(2)od różnicy odpisu na  ZFŚS na dany rok i kwoty świadczenia urlopowego dla nauczycieli oraz
kwoty na pożyczki  mieszk.

(3) ujęte środki ze stanu na dzień 31.12 roku poprzedniego

Wrocław, dnia ……………………

Zespół ds. Socjalnych:

Podpisy przedstawicieli  związków zawodowych:                   Podpis Dyrektora:
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Załącznik nr 2

TABELA 1:
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (świąteczno-noworoczne, wypoczynek – tzw. 
wczasy pod gruszą)

L.p
.

Dochód brutto w przeliczeniu na osobę 
w gospodarstwie domowym uprawnionego

Wysokość świadczeń
(% kwoty bazowej)*

1 do 1.500,00 zł 100%

2 od 1.500,01 zł  do 2.500,00 zł 95%

3 od 2.500,01 zł  do 3.500,00 zł 90%

4 powyżej 3.500 zł 85%

*kwota  bazowa,  od  której  oblicza  się  każdorazowo  wysokość  świadczeń
socjalnych/dofinansowania dla każdego pracownika, ustalana jest zgodnie z Regulaminem ZFŚS
na posiedzeniach Zespołu ds. Socjalnych i wpisana do Protokołu z posiedzenia

TABELA 2:
DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ

L.p
.

Dochód brutto w przeliczeniu na osobę 
w gospodarstwie domowym uprawnionego

 Wysokość
dofinansowania

(% kwoty bazowej)*

1 do 1.500,00 zł 90%

2 od 1.500,01 zł  do 2.500,00 zł 85%

3 od 2.500,01 zł  do 3.500,00 zł 80%

4 powyżej 3.500 zł 75%

*kwota  bazowa,  od  której  oblicza  się  każdorazowo  wysokość  świadczeń
socjalnych/dofinansowania dla każdego pracownika, ustalana jest zgodnie z Regulaminem ZFŚS
na posiedzeniach Zespołu ds. Socjalnych i wpisana do Protokołu z posiedzenia

TABELA 3:
ZAPOMOGI SOCJALNE I LOSOWE

Zapomoga
losowa

Niezależnie od dochodu
n

a osobę 
w gospodarstwie domowym

uprawnionego

Kwota zapomogi

do 1.100,00 zł

Zapomoga
socjalna

Dochód brutto
n

a osobę w gospodarstwie
domowym uprawnionego

Kwota zapomogi

do 1.500,00 zł do 1.100,00 zł

od 1.500,01 zł  do 2.500,00 zł do 900,00 zł

od 2.500,01 zł  do 3.500,00 zł do 700,00 zł

powyżej 3.500 zł do 500,00 zł
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Załącznik nr 3

WNIOSEK
o dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasów pod gruszą”

Imię i nazwisko: 

______________________________________________________________________________

Adres zamieszkania: 

______________________________________________________________________________

Status uprawnionego:  pracownik SP28 */ emeryt SP28 * / inny uprawniony (jaki?) 

______________________________________________________________________________

Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku , tzw. „wczasów pod gruszą” dla mnie i niżej
wymienionych członków mojej rodziny.

l.p.
Nazwisko

i
imię

Stopień
pokrewie

ństwa

Wiek
dzieci

Załączniki
przedstawione do
wglądu Zespołu

Oświadczam,  że  dochód brutto na osobę w moim gospodarstwie domowym w przeliczeniu na
jeden miesiąc wyliczony zgodnie z obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 28 im. Generała
Leopolda Okulickiego we Wrocławiu Regulaminem ZFŚS mieści się w przedziale:

a) do 1.500,00 zł *
b) od 1.500,01 zł  do 2.500,00 zł *
c) od 2.500,01 zł  do 3.500,00 zł *
d) powyżej 3.500,00 zł *

Przyznane świadczenie proszę przekazać na moje konto bankowe nr:

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, a także
znane  są  mi  zapisy  Regulaminu  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  w  kwestii
przyznawania świadczeń. 

Jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  za  złożenie  nieprawdziwych  danych  uregulowanej  w
kodeksie karnym (art. 286 k.k.), co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28
im.  Generała  Leopolda  Okulickiego, ul.  Grecka  59,  54-406  Wrocław.  Kontakt  do  inspektora
ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-
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671  Poznań.  Dane  przetwarzane są  w  celu  procedowania  złożonego  wniosku  w  ramach
ZFŚŚ. Szczegółowe informacje  o regułach przetwarzania  danych dostępne są  w  Sekretariacie,
na https://sp28.wroc.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula
informacyjna –  ZFŚS  oraz  w  Regulaminie  ZFŚS  dostępnym  w  Sekretariacie  i  na
https://sp28.wroc.pl/. Potwierdzam,  że  zapoznałem  się  ze  szczegółowymi  informacjami  w
zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Wrocław, dnia __________________________________________________
(data i podpis wnioskodawcy)

              dnia __________________________________________________
  (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)            

 

Decyzja Zespołu ds. Socjalnych :   pozytywna  /  negatywna *

Przyznano dofinansowanie w kwocie  _______________________  zł

Przedstawiciel Dyrektora SP28____________________________________ 

Przedstawiciel NSZZ ”Solidarność”_________________________________

Przedstawiciel ZNP ____________________________________________

Wrocław, dnia __________________

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4

WNIOSEK
o dofinansowanie świąteczno - noworoczne

Imię i nazwisko: 

______________________________________________________________________________

Adres zamieszkania: 

______________________________________________________________________________

Status uprawnionego:  pracownik SP28*/ emeryt SP28 * / inny uprawniony (jaki?) 

______________________________________________________________________________

Proszę o  przyznanie  dofinansowania  do świąt  dla  mnie  i  niżej  wymienionych członków mojej
rodziny.

l.p.
Nazwisko

i
imię

Stopień
pokrewie

ństwa

Wiek
dzieci

Załączniki
przedstawione do
wglądu Zespołu

Oświadczam,  że  dochód brutto na osobę w moim gospodarstwie domowym w przeliczeniu na
jeden miesiąc wyliczony zgodnie  z obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 28 im. Generała
Leopolda Okulickiego Regulaminem ZFŚS  mieści się w przedziale:

a) do 1.500,00 zł *
b) od 1.500,01 zł  do 2.500,00 zł *
c) od 2.500,01 zł  do 3.500,00 zł *
d) powyżej 3.500,00 zł *

Przyznane świadczenie proszę przekazać na moje konto bankowe nr:

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, a także
znane  są  mi  zapisy  Regulaminu  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  w  kwestii
przyznawania świadczeń. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 286 k.k.).

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28
im.  Generała  Leopolda  Okulickiego, ul.  Grecka  59,  54-406  Wrocław.  Kontakt  do  inspektora
ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-
671  Poznań.  Dane  przetwarzane są  w  celu  procedowania  złożonego  wniosku  w  ramach
ZFŚŚ. Szczegółowe informacje  o regułach przetwarzania  danych dostępne są  w  Sekretariacie,
na https://sp28.wroc.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula
informacyjna –  ZFŚS  oraz  w  Regulaminie  ZFŚS  dostępnym  w  Sekretariacie  i  na
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https://sp28.wroc.pl/. Potwierdzam,  że  zapoznałem  się  ze  szczegółowymi  informacjami  w
zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Wrocław, dnia __________________________________________________
(podpis wnioskodawcy)

               dnia __________________________________________________
  (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)            

 

Decyzja Zespołu ds. Socjalnych :   pozytywna  /  negatywna *

Przyznano dofinansowanie w kwocie  _______________________  zł

Przedstawiciel Dyrektora SP28____________________________________ 

Przedstawiciel NSZZ ”Solidarność”_________________________________

Przedstawiciel ZNP ____________________________________________

Wrocław, dnia __________________

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5

WNIOSEK
o dofinansowanie do uczestnictwa w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-

rekreacyjnych

Imię i nazwisko: 

______________________________________________________________________________

Adres zamieszkania: 

______________________________________________________________________________

Status uprawnionego:  pracownik SP28*/ emeryt SP28 * / inny uprawniony (jaki?) 

______________________________________________________________________________

Proszę o przyznanie dofinansowania ze środków ZFŚS do uczestnictwa w imprezach kulturalno-
oświatowych i sportowo-rekreacyjnych

Rodzaj imprezy: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Oświadczam,  że  dochód brutto na osobę w moim gospodarstwie domowym w przeliczeniu na
jeden miesiąc wyliczony zgodnie  z obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 28 im. Generała
Leopolda Okulickiego Regulaminem ZFŚS  mieści się w przedziale:

a) do 1.500,00 zł *

b) od 1.500,01 zł  do 2.500,00 zł *

c) od 2.500,01 zł  do 3.500,00 zł *

d) powyżej 3.500,00 zł *

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, a także
znane  są  mi  zapisy  Regulaminu  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  w  kwestii
przyznawania świadczeń. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 286 k.k.).

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28
im.  Generała  Leopolda  Okulickiego, ul.  Grecka  59,  54-406  Wrocław.  Kontakt  do  inspektora
ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-
671  Poznań.  Dane  przetwarzane są  w  celu  procedowania  złożonego  wniosku  w  ramach
ZFŚŚ. Szczegółowe informacje  o regułach przetwarzania  danych dostępne są  w  Sekretariacie,
na https://sp28.wroc.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula
informacyjna –  ZFŚS  oraz  w  Regulaminie  ZFŚS  dostępnym  na
https://sp28.wroc.pl/. Potwierdzam,  że  zapoznałem  się  ze  szczegółowymi  informacjami  w
zakresie przetwarzania danych osobowych. 
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Wrocław, dnia __________________________________________________
(podpis wnioskodawcy)

               dnia __________________________________________________
  (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)            

Decyzja Zespołu ds. Socjalnych :   pozytywna  /  negatywna *

Przyznano dofinansowanie w kwocie  _______________________  zł

Przedstawiciel Dyrektora SP28____________________________________ 

Przedstawiciel NSZZ ”Solidarność”_________________________________

Przedstawiciel ZNP ____________________________________________

Wrocław, dnia __________________

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6

WNIOSEK
o zapomogę socjalną / losową

Imię i nazwisko: 

______________________________________________________________________________

Adres zamieszkania: 

______________________________________________________________________________

Status uprawnionego:  pracownik SP28*/ emeryt SP28 * / inny uprawniony (jaki?) 

______________________________________________________________________________

Proszę o przyznanie zapomogi  socjalnej / losowej *

Uzasadnienie wniosku: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Do wniosku dołączam nast. dokumenty: 

______________________________________________________________________________
Oświadczam,  że  dochód brutto na osobę w moim gospodarstwie domowym w przeliczeniu na
jeden miesiąc  wyliczony zgodnie  z  obowiązującym w Szkoły  Podstawowa nr  28 im.  Generała
Leopolda Okulickiego Regulaminem ZFŚS  mieści się w przedziale:

a) do 1.500,00 zł *
b) od 1.500,01 zł  do 2.500,00 zł *
c) od 2.500,01 zł  do 3.500,00 zł *
d) powyżej 3.500,00 zł *

Przyznane świadczenie proszę przekazać na moje konto bankowe nr:

Oświadczam,  że  dochód brutto na osobę w moim gospodarstwie domowym w przeliczeniu na
jeden miesiąc wyliczony zgodnie z obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 28 im. Generała
Leopolda Okulickiego Regulaminem ZFŚS  mieści się w przedziale:

a) do 1.500,00 zł *

b) od 1.500,01 zł  do 2.500,00 zł *

c) od 2.500,01 zł  do 3.500,00 zł *

d) powyżej 3.500,00 zł *
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Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, a także
znane  są  mi  zapisy  Regulaminu  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  w  kwestii
przyznawania świadczeń. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 286 k.k.).

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28
im.  Generała  Leopolda  Okulickiego, ul.  Grecka  59,  54-406  Wrocław.  Kontakt  do  inspektora
ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-
671  Poznań.  Dane  przetwarzane są  w  celu  procedowania  złożonego  wniosku  w  ramach
ZFŚŚ. Szczegółowe informacje  o regułach przetwarzania  danych dostępne są  w  Sekretariacie,
na https://sp28.wroc.pl/ w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula
informacyjna –  ZFŚS  oraz  w  Regulaminie  ZFŚS  dostępnym  w  Sekretariacie  oraz  na
https://sp28.wroc.pl/. Potwierdzam,  że  zapoznałem  się  ze  szczegółowymi  informacjami  w
zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Wrocław, dnia __________________________________________________
(podpis wnioskodawcy)

               dnia __________________________________________________
  (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)            

Decyzja Zespołu ds. Socjalnych :   pozytywna  /  negatywna *

Przyznano dofinansowanie w kwocie  _______________________  zł

Przedstawiciel Dyrektora SP28____________________________________ 

Przedstawiciel NSZZ ”Solidarność”_________________________________

Przedstawiciel ZNP ____________________________________________

Wrocław, dnia __________________

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
CZŁONEK KOMISJI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO 
 

Imię i nazwisko upoważnionego: _________________________ 
Stanowisko upoważnionego:           Członek Komisji ZFŚS 
 
Zakres upoważnienia  

Nazwa czynności Zakres 
upoważnienia 

Dodatkowy opis 

Fundusz Świadczeń Socjalnych Pełny 

Dane niezbędne do prac komisji ZFŚS, w szczególności: 
imię i nazwisko pracownika, adres zamieszkania, zajmo-
wane  stanowisko,  imię  i  nazwisko  oraz  stopień  pokre-
wieństwa członków rodziny, wiek dzieci, miejsce nauki i
pracy, miesięczny dochód brutto na 1 członka gospodar-
stwa domowego, inne dane przekazane z wnioskiem. 

Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienie funkcji członka Komisji ZFŚS i nie wymaga dodatkowego odwoła-
nia z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji. 

Niniejszy dokument upoważnia do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażli-
wych), wskazanych w art. 9 RODO. 

 
__________________________________________ 

(data i podpis Dyrekcji) 

1. Oświadczam, że:  
a) zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególno-

ści z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

b) zapoznano mnie z zasadami ochrony danych osobowych, obowiązującymi w Szkole Podsta-
wowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego.  

2.  Zobowiązuję się do: 
a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzo-

nych przez Szkołę;  
b) nieujawniania  danych osobowych,  do  których  uzyskałam/em  dostęp  za  upoważnie-

niem Szkoły;
c) nieujawniania sposobów zabezpieczeń danych osobowych przetwarzanych w placówce; 
d) wykonywania operacji przetwarzania danych, zgodnie z przekazywanymi instrukcjami; 
e) zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieupoważnionych; 
f) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem,

utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych,
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem; 

g) zgłaszania incydentów naruszenia zasad ochrony danych osobowych Dyrekcji; 
h) do zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacji stanowiących dane osobowe zarów-

no w trakcie jak i po pełnieniu funkcji Członka Komisji. 
 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być
uznane przez Szkołę Podstawową nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu za naru-
szenie przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządze-
nia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 

__________________________________ 
(data i podpis członka Komisji) 
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