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ID……………………………………… 
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                                                                                              Lublin, dn. ...................................... 
.............................................................. 

imię i nazwisko 

 

.............................................................. 

adres zamieszkania   

                                                                                  

.............................................................                                           

miejsce pracy i stanowisko 

 

.............................................................. 

tel. kontaktowy 

 

Komisja Socjalna 

                                         Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

W N I O S E K  

o przyznanie świadczenia pieniężnego dla pracownika 

 

Proszę  o przyznanie  świadczenia socjalnego pieniężnego w zamian za świadczenie rzeczowe. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności wynikającej z  art. 286 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia 

własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub 

niezdolności do należytego podejmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do 8 lat” oświadczam: 

 

1. Rodzina moja składa się z ...................osób/osoby     

 

2. Wysokość średniego miesięcznego dochodu* za rok ubiegły, na osobę w mojej rodzinie  

 

     mieści się  w ....................przedziale dochodów** 

 
*Jest to kwota wynikająca z łącznych przychodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie 

świadczenia pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy 

potrącone przez płatnika, podzielone przez 12miesięcy i liczbę osób w rodzinie- /§ 10 ust. 1, 5 Regulaminu ZFŚS /. 

**Liczba przedziałów  dochodowych i wysokość kwot ustalane są corocznie 

 

 
Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,  tel. +48 81448 5000 NIP: 

712-01-06-911, REGON: 000288716, www: http://www.umlub.pl/.  Administrator Danych osobowych powołał osobę nadzorującą 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem :  Inspektor Ochrony Danych, Al. Racławickie 1, 

20-059 Lublin, IOD@umlub.pl  lub pisemnie na adres Administratora danych. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie oświadczenia 

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze; w przypadku danych 

wrażliwych: art. 9 ust. 2 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora, lub osobę której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyznania świadczeń 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

http://www.umlub.pl/
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Dane osobowe będą przetwarzane do końca roku w którym będzie realizowane świadczenie,  a następnie zarchiwizowane zgodnie przepisami 

dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

Dane osobowe będą udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy publicznej tj. m.in. sądom, prokuraturze, policji, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędowi Ochrony Danych, urzędom 

skarbowym, oraz podmiotom współpracującym z Administratorem danych na podstawie zawartych umów. 

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

Osoba, której dane dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo do dostępu do danych, żądania sprostowania danych, żądania 

usunięcia danych,  żądania ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do 

organu nadzoru. 

 

 

............................................................... 

                                      Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Adnotacje Komisji Socjalnej do wniosków złożonych po terminie lub wymagających wyjaśnienia 

 

Komisja Socjalna proponuje:  

 

a) przyznać świadczenie pieniężne  

 

b) nie przyznać świadczenia pieniężnego z powodu..................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1............................................ 

 

2............................................ 

 

3............................................ 

 

4............................................ 

 

5............................................ 

 

6............................................ 

 

7 ……………………………. 
 

Informujemy, że na rok ……………. zmieniły się kwoty wolne od podatku dla świadczeń otrzymywanych z 

ZFŚS: 

 

1. Wartość otrzymanych przez pracownika ze środków ZFŚS: 

-  rzeczowych świadczeń (bilety, karnety, paczki, wycieczki);  

-  świadczeń pieniężnych (wakacyjne, świąteczne); 

- świadczenia w postaci dopłaty do wypoczynku organizowanego „na własną rękę” przez 

pracowników – rodziców dla  dzieci i młodzieży do lat 18, 

sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy 

związków zawodowych; – LIMIT ………. zł* 

*Kwota łączna za cały rok podatkowy niezależnie od ilości źródeł danego przychodu (ilości 

pracodawców) 


