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Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS 

 

 

 

Wniosek o udzielenie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu  

dot. udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej 

 
Wniosek o przyznanie zapomogi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej i losowej oraz w związku ze zdarzeniami losowymi lub długotrwałą chorobą  

 
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ……………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon: ……………………….. adres e-mail: ………………………………………………… 

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………... 

 

 

Proszę o przyznanie zapomogi (proszę podać cel i uzasadnienie): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki: 

1) ………………………………………………………………………………….…… 

2) …………………………………………………….………………………………… 

3) ……………………………………………………..………………………………... 

 

…………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Data wpływu wniosku do PIW Brzeg …………………………….. 
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Warunki przyznania świadczenia  

– wnioski, wykaz załączników do przedłożenia, zasady przyznania (wyciąg z Regulaminu ZFŚS PIW w Brzegu) 

 
 

Uwaga: Pomoc finansowa w formie zapomogi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i losowej 

oraz w związku ze zdarzeniami losowymi lub długotrwałą chorobą, może być przyznana 1 raz do roku dla danej 

rodziny na udokumentowany wniosek osoby uprawnionej złożony w każdym momencie, w przypadku wystąpienia 

indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub długotrwałej choroby.  

a) Osoba ubiegająca się o zapomogę w przypadku wystąpienia indywidualnych zdarzeń losowych lub klęsk 

żywiołowych, do wniosku o jej przyznanie obowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie 

zdarzenia, w związku, z którym pomoc ma zostać przyznana (np. protokołów, faktur, zaświadczeń 

lekarskich itp.). Za przedmiotowe zdarzenia uznaje się: nagły wypadek, powstałą stratę w wyniku 

udokumentowanej kradzieży, pożaru, powodzi lub zalania mieszkania/domu oraz kataklizmów i innych 

osobistych wypadków losowych.  

b) Osoba ubiegająca się o zapomogę w związku z długotrwałą chorobą, do wniosku o jej przyznanie 

obowiązana jest dołączyć zaświadczenie o długotrwałej chorobie.  

c) Świadczenie w formie zapomogi jest przyznawane w miarę posiadanych środków w wysokości określonej 

w Rocznym planie ZFŚS PIW w Brzegu.  

d) Odmowne rozpatrzenie wniosku nastąpi w przypadku nie dołączenia i nie dostarczenia na wezwanie                            

do uzupełnienia wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia,                             

a w przypadku długotrwałej choroby nie dostarczenia zaświadczenia o długotrwałej chorobie lub złożenia 

w ciągu roku kolejnych wniosków o zapomogę. 

 


