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W N I O S E K o przyznanie świadczenia socjalnego 

 
 

..............................................................                Toruń, dnia ……………………………. 
(imię i nazwisko)  

         

.............................................................. 
(adres) 

 

.............................................................. 
(telefon) 

□dotychczasowy nr konta    (proszę zaznaczyć opcję krzyżykiem)            □nowy nr konta  - proszę podać    

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ 
 

Zwracam się prośbą do Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu z prośbą o przyznanie 

świadczenia z ZFŚS w roku …………….. 

 
(dofinansowanie wypoczynku własnego „wczasy pod gruszą”, wypoczynku zorganizowanego dzieci, pomoc finansowa, zapomoga)  

 

 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej art. 233 KK oświadczam, że w podanym wyżej roku przychody moje i 

wymienionych poniżej kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wynosiły: 
 

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

Imię i nazwisko wnioskodawcy        przychód 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko współmałżonka        przychód 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko pokrewieństwo*    data urodzenia   przychód 

 

4. ………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko pokrewieństwo*    data urodzenia   przychód 

 
 Świadczenie 500+ w roku ……………….. na dzieci objęte programem wyniosło………………………zł 

 
* 
pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione 

  oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej 
 
Oświadczam, że jest to łączna kwota z uwzględnieniem wszelkich przychodów (pozycja PRZYCHÓD w PIT) bez żadnych odliczeń, 

uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe na podstawie rocznego zeznania PIT 

37,PIT 36, PIT 28, PIT 40A 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku – w celu jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z 4 

marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.      

 

                

….……………………… 
       (podpis wnioskodawcy) 
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Wypełnia zakład pracy  

 
Średni łączny przychód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi ……………………….zł   

tj. miesięcznie …………………..….zł 

Podpis …………………….. 
 

□ Próg dochodowy uprawnionego (nie wypełniać)        

 
Decyzja dyrektora w uzgodnieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych 

 

Przyznaję świadczenie w wysokości …….........................................................................................…………………… 

 

I transza …….............................…………………… 

 

II transza ……...........................…………………… 

 

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

 
……................……………… 
           podpis dyrektora 

 

 

 

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

    podpisy przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych      
 

 

 

Uzasadnienie – wskazanie zdarzenia losowego w przypadku wnioskowania o zapomogę 

 

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

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

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

     

 

 

 

 

….……………………… 
       (podpis wnioskodawcy) 


