
* odpowiedni punkt zakreślić 

Lublin, dnia  ......................................  

(nazwisko i imię) 

(adres zamieszkania) 

Wniosek o przyznanie* 

(stanowisko, jedn. org. tel.) 

a) dofinansowania wczasów pracowniczych, wczasów leczniczych, wczasów profilaktyczno-

leczniczych 

b) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, zimowisk, 

obozów, kolonii zdrowotnych 

c) wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie  

Proszę o przyznanie dofinansowania dla następujących osób / z podaniem wieku dzieci/ 

1 ................................................  
nr legitymacji (dla dzieci pow. 18 lat) 

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

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

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

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

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

nr legitymacji (dla dzieci pow. 18 lat) 

nr legitymacji (dla dzieci pow. 18 lat) 

nr legitymacji (dla dzieci pow. 18 lat) 

nr legitymacji (dla dzieci pow. 18 lat) 

nr legitymacji (dla dzieci pow. 18 lat)  

Dodatkowe informacje o wnioskodawcy : 

1. Wysokość miesięcznych przychodów wnioskodawcy (wg zeznania podatkowego)………………. 

2. Wysokość miesięcznych przychodów współmałżonka (wg zeznania podatkowego)……………… 

3. Liczba osób na utrzymaniu wraz z wnioskodawcą………………………………………………… 

4. Miesięczny przychód na członka rodziny………………………………………………………….. 

5. Data rozpoczęcia pracy w UP……………………………………………………………………… 

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność wynikająca z § 39 Regulaminu ZFŚS Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie 

                                                                                          

 
(podpis  wnioskodawcy) 

 

http://jedn.org/


(podpis osoby obliczającej dofinansowanie) 

Komisja Socjalna/Kwalifikacyjna ds. Socjalnych proponuje: 

a) Przyznać dofinansowanie do wypoczynku określonego we wniosku dla  ....................... osób 

b) nie przyznać dofinansowania z powodu  .......................................................................  

Podpisy członków Komisji: 

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

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

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

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

(data) 

Wysokość dofinansowania: 

1. Wczasy zorganizowane - koszt wypoczynku: kwota ..............................  zł 

a) przysługujące dofinansowanie: 

 do wypoczynku wnioskodawcy ................................................ kwota .............................  zł 

 do wypoczynku dzieci wnioskodawcy .................................... kwota ..............................  zł 

b) razem dofinansowanie: kwota .............................  zł 

2. Kolonie, obozy, zimowiska - koszt skierowania kwota ............................... zł 

a) przysługujące dofinansowanie: 

 dla dzieci wnioskodawcy .......................................................... kwota .............................. zł 

b) razem dofinansowanie : kwota .............................. zł 

3. Wypoczynek organizowany we własnym zakresie (karta turystyczna)  

a) przysługujące dofinansowanie: 

 dla wnioskodawcy ...................................................................... kwota ............................... zł 

 dla dzieci wnioskodawcy .......................................................... kwota .............................. zł 

b) razem dofinansowanie: kwota .............................. zł 


