
Załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Żeliszowie 
 

…………………………………………………………………. 
                      (Imię i nazwisko wnioskodawcy)               

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

 
 

WNIOSEK 
o przyznanie świadczenia socjalnego 

  
 

1. Proszę o udzielenie świadczenia socjalnego  
    dla    / mnie   * /    członka mojej rodziny *     /  dla mnie i członka mojej rodziny */   
w formie *: 

1)  pomocy rzeczowej lub finansowej, 
2)  dopłaty do zorganizowanych wczasów turystycznych, profilaktycznych, leczenia sanatoryjnego i 

innych formy wypoczynku krajowego i zagranicznego,* 
3)  dopłaty do zorganizowanego wypoczynku letniego lub zimowego dzieci i młodzieży, 
4)  dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie,  
5)  dopłaty do udziału w imprezie kulturalno-oświatowej,  
6)  dopłaty do  udziału w imprezie turystyczno- krajoznawczej lub  sportowo-rekreacyjnej,  
7)  dopłaty do  udziału w imprezie integracyjnej, 
8)  zakupu paczki mikołajowej dla dzieci w wieku od 1 roku do 14 lat, 
9)  dofinansowania innej działalności socjalnej, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych.  
 

*  właściwe zaznaczyć 

 
 
2. Dane  osoby, dla  której będzie przeznaczone świadczenie  
( należy wypełnić, gdy  wnioskodawca ubiega się o świadczenie  przeznaczone dla uprawnionego członka 
rodziny ): 
 
 
Lp. Nazwisko i imię osoby 

uprawnionej 
Data  
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pracy lub nauki Informacja o 
dochodach 
(wpisać TAK- 
jeśli osiąga 
dochody, NIE- 
gdy ich nie 
osiąga) 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 
 



 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Wariant 1. 
 Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc,                                  

w którym składany jest wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego łączne dochody wszystkich członków 

mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe  wyniosły 

………..…………..…zł (brutto), co w przeliczeniu na jedną osobę  na miesiąc wynosi 

………………………….…………….…zł brutto. 

Informacje uzupełniające/ załączniki 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy 

odpowiedzialności regulaminowej i karnej wynikającej z art. 233 § 1 K.K.                                          

                                                                                          ……………………………  

             (data i podpis wnioskodawcy) 
 

LUB 
 

Wariant 2. 
 
Proszę o zakwalifikowanie mnie do osób osiągających dochody powyżej 150 % minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w danym roku kalendarzowym  bez konieczności określania wysokości dochodu przypadającego na 
członka rodziny. 
                                                                                                 ……………………………  

                                        (data i podpis wnioskodawcy) 
 
            
  
*************************************************** *************************************************** *********** 

Opinia Komisji Socjalnej: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
……………………..., dnia …………………………….                              Komisja Socjalna 

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

Decyzja Dyrektora  Zespołu: 
Przyznaję świadczenie socjalne w wysokości ………………………………… zł. 
( słownie złotych)………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..)*. 
Nie przyznaję świadczenia socjalnego*. 
……………………., dnia ……………………….                         ……………………………… 
                                                                                                              (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)  
* niepotrzebne skreślić 

 


