
Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Pyskowicach 

 
 

 

Nazwisko i imię: _______________________________________________________________________ 

 

Pracownik /Emeryt/  
(zaznaczyć właściwe) 

 
Stanowisko:_________________________________________________________________ 

 

Adres zamieszkania : ____________________________________________________________________ 

 
Telefon.:_____________________  
 
 

WNIOSEK 
 

O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU PRACOWNIKA 
 

ORGANIZOWANEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE  
 

 

      Proszę o przyznanie dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie podczas 

urlopu wypoczynkowego trwającego nie krócej niż 14 dni kalendarzowych. 

 

 

Termin wykorzystania urlopu: _____________________________________ 
 
 
 
Jako potwierdzenie danych zawartych we wniosku załączam kopię wniosku o urlop z pozytywną decyzją 
 
osoby uprawnionej do udzielenia urlopu. 
 
Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia o średnich dochodach na członka 

mojej rodziny za 20….rok  

 nie zaszły istotne zmiany 

 zaszły następujące zmiany………………………………………………………* 

*właściwe podkreślić 
 

_________________________________  
(data i podpis osoby wnioskującej) 

 
*wniosek o „wczasy pod gruszą” należy składać nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem planowanego urlopu 

 

Proszę o przelanie środków finansowych na wskazane poniżej konto bankowe: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 
Numer rachunku …………………………………………………………………………….. 
 
Decyzja przyznaniu świadczenia: 
 
*Nie przyznano świadczenia/ Przyznano dofinansowanie w kwocie ………………………zł 
(słownie zł………………………………………………………………………………….) 
 
*niepotrzebne skreślid 
 
                       ………………………………………..                                                                        …………………..………………………………… 
                             (miejscowośd i data)                                                                                    (pieczątka imienna i podpis pracodawcy) 
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