
 

………………………………………………………………………………..                                             Przemyśl,  ………………………………….. 

                   /imię i nazwisko uprawnionego/ 

 

 

 O Ś W I A D C Z E N I E    

 o wysokości dochodów brutto  składane w celu uzyskania świadczeń socjalnych                                                                    

z Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych* 

 

□ Oświadczam,  że miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany  w poprzednim roku 

kalendarzowym   wykazany  w rocznych rozliczeniach podatkowych PIT  wynosił :  

                ……………………………………………………………………………………………………………………. zł. 

                 /dochód brutto roczny  ÷  12 miesięcy  ÷  ilość osób w gospodarstwie domowym/ 

 

□ Oświadczam, że miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku 

kalendarzowym  wykazany w rocznych rozliczeniach podatkowych PIT  przekracza 4.247,-  czyli 150% kwoty 

bazowej. 

 
□ – odpowiednio zaznaczyć 

 

Obliczając miesięczny dochód brutto na członka rodziny należy podać wszystkie dochody członków rodziny  korzystając  z formularzy PIT.      
Za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka pozostające na  utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione 
oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, przy czym dziecko uważa się osobę do 18 roku życia, a jeżeli kształci się w szkole, 
do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat  wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą            i prowadzących z nim 
wspólne gospodarstwo domowe.  
 

 

Moje gospodarstwo  domowe składa się z następujących osób:**  

 

Lp.  Imię i nazwisko  Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1.   uprawniony  xxxxxxxxxxxxxxxx 

2.   współmałżonek xxxxxxxxxxxxxxxx 

3.   dziecko  

4.   dziecko  

5.   dziecko  

6.   dziecko  

7.     

 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności regulaminowej  i karnej (art.271 § 1 Kodeksu Karnego). 

Prawdziwość  w/w danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

                                                                                                  ……………………………………………………………… 
                                                                                                                         /czytelny podpis  uprawnionego/ 

 

 

 

*      oświadczenie o wysokości dochodów o przyznanie świadczenia socjalnego składa się raz w roku, a ponowne jego            
złożenie jest dopuszczalne w przypadku istotnej zmiany materialnej lub życiowej uprawnionego,   
**  obowiązkowo wypełniają pracownicy szkoły, podający dochód  lub/i korzystający ze świadczeń dla dzieci.   
 
 
 
 



 

 
W   N  I   O   S   E   K 

 o przyznanie świadczenia socjalnego  finansowanego  
z Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych 

 
 

• Wnoszę o przyznanie pomocy finansowej w okresie świątecznym: Wielkanoc/Boże Narodzenie. 

 

 …………………………………………. 
            (czytelny podpis) 
 

• Wnoszę o przyznanie pomocy rzeczowej w formie paczek mikołajkowych dla dzieci uprawnionych. 
 
  ………………………………………… 
           (czytelny podpis)  
 

• Wnoszę o dofinansowanie do kolonii i obozów, zimowisk i innych form wypoczynku. 
                     
                                                                                                                        
                                                                                                                                   ……………………………………… 
           (czytelny podpis)  

 
 

• a/ Wnoszę o dofinansowanie do wczasów  turystycznych, wczasów profilaktyczno-leczniczych 
       organizowanych przez biuro podróży.  
 

lub:                                                                                                                   ……………………………………… 
           (czytelny podpis)  
 

• b/ Wnoszę o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie  tzw. „wczasy pod 
gruszą” 
 
                                                                                                                                    ……………………………………… 
           (czytelny podpis)  
 

 

• Wnoszę o dofinansowanie do wypoczynku i turystyki  organizowanego przez zakład pracy 
 

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

           (czytelny podpis)  
 
 

• Wnoszę o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu i innej formie  wychowania 
      przedszkolnego.  
 

                                                                                                                                    ……………………………………… 
           (czytelny podpis)  

 
 

• Wnoszę o dofinansowanie działalności sportowo -  rekreacyjnej   (basen, fitness klub).     
 
                                                                                                                                    ……………………………………… 
           (czytelny podpis)  

 
 

 
 

 


