
Załącznik nr 7 

Do Regulaminu ZFŚŚ 

 

 

Wniosek 

o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków 

mieszkaniowych ze środków ZFŚS 

 

 

…………………… 
     (data wpływu wniosku) 

 

……………………………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko wnioskującego) 

……………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

……………………………………………………………………………………………… 
(zajmowane stanowisko) 

 

 

Część A 

Proszę o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie miesięcznych opłat z 

tytułu* 

1) użytkowania lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem spłaty kredytu bankowego, 

2) podnajmu całości lub części lokalu mieszkalnego, 

3) udziału w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w gospodarstwach domowych 

właścicieli lokali mieszkalnych, 

4) odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego, wnoszonego przez osoby, 

którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego, 

5) centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody, 

6) dostawy zimnej wody, 

7) zużycia energii elektrycznej do celów bytowych, 

8) dostawy gazu przewodowego i bezprzewodowego do celów bytowych, 

9) zakupu opału do celów bytowych, 

10) wywozu śmieci i nieczystości, 

 

Oświadczam, że mój średni dochód na członka rodziny nie uległ/uległ** zmianie, od czasu 

złożenia Oświadczenia o dochodach na potrzeby ZFŚS. 

 

Załączniki do wniosku (oświadczenie stwierdzające uiszczenie określonych opłat z tytułu 

wydatków mieszkaniowych za poprzedni miesiąc) : *** 

 

Oświadczam, że w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku koszty wydatków 

mieszkaniowych wyniosły: ……………………………… zł. 

 

………………………………….…. …  
 (podpis osoby składającej wniosek)   

 
*podkreśl odpowiedni wariant 

**skreśl nieodpowiednie 

***wnioskodawca na żądanie pracodawcy musi okazać dokumenty stwierdzające uiszczenie określonych opłat z tytułu wydatków 
mieszkaniowych za poprzedni miesiąc 

 

 



Część B 

Decyzja pracodawcy o przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej na zmniejszenie 

wydatków mieszkaniowych 

 

Przyznaję bezzwrotną pomoc finansową na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych 

wykorzystanych przez wnioskodawcę: 
 

………………………………………………………………………………………………..1 

 

………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

 
 

Pomocy finansowej udziela się w wysokości …………………… zł  

 
 

Wysokość powyższej pomocy ustalono na podstawie § 4 Załącznika Nr 4 Regulaminu ZFŚS.  

 

 
…………………………………………………. 

(podpis i pieczątka dyrektora) 

 

Decyzja o odmowie udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej 

Na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych 

 

Odmawiam udzielenia  bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczonej na zmniejszenie 

wydatków mieszkaniowych poniesionych z tytułu ………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...1 

Odmowa przyznania pomocy finansowej nastąpiło w wyniku niespełnienia przez: 

………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i Nazwisko wnioskującego) 

wymagań określonych w § 1 i/lub 3 Załącznika nr 2 do Regulaminu ZFŚS.  

 

     ……………………………    
 (podpis i pieczątka dyrektora) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – wybrać właściwy wariant 


