
 
ZAŁĄCZNIK nr 2 

 

Szczecin, dn. .................. 20.......... r. 

   

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

imię i nazwisko       

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

adres zamieszkania 

…………………………… 

Nr emerytury/renty w przypadku emerytów i rencistów 

 

       Dyrektor 

Zespołu Szkół Rzemieślniczych  

w Szczecinie  

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH W SZCZECINIE 
(formularz składany każdorazowo przy ubieganiu się o poniższe świadczenia) 

 

 

Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego (właściwe podkreślić): 

➢ Dofinansowanie różnych form wypoczynku osób uprawnionych.  

➢ Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci w formie wczasów, wycieczek kolonii, zimowisk i 

obozów krajowych i zagranicznych – organizowanego przez podmiot, którego przedmiotem działalności jest 

organizowanie wypoczynku, wczasów, kolonii, obozów.  

➢ Dofinansowanie udziału osób uprawnionych w działalności kulturalno – oświatowej organizowanej przez 

pracodawcę.  

➢ Dofinansowanie udziału osób uprawnionych w działalności sportowo – rekreacyjnej organizowanej przez 

pracodawcę.  

➢ Pomoc finansową w związku z trudną sytuacją materialną. 

➢ Zapomogi losowe w wypadkach rodzinnych, życiowych i losowych.  

* do wniosku o zapomogę należy załączyć podanie opisujące wypadek losowy lub sytuację w jakiej znajduje się 

wnioskodawca, wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową lub wypadek losowy. W przypadku 

dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży należy dołączyć dokument wydany przez 

podmiot uprawniony do organizowania wypoczynku ze wskazaniem terminu wypoczynku i wysokości wniesionej 

opłaty.  

W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą ……….. (ilość osób) i osoby te osiągnęły 

średniomiesięczne dochody brutto, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku , następujący łączny dochód w wysokości brutto ………………………. 

 

Oświadczam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i zgodne z moją wiedzą. Powyższe 

oświadczenie składam świadomy(a) skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy ( art. 233 i art. 271 § 1 i 3 Kodeksu Karnego) 

W przypadku otrzymania świadczenia, proszę o przekazanie jej na rachunek bankowy 

nr  …………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia 

świadczeń z Funduszu. 

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



 

Pouczenie do wniosku  
 

 

W wniosku o przyznanie świadczenia wnioskodawca wskazuje uprawnionych do 

korzystania z Funduszu członków rodziny oraz uzyskiwane przez nich średniomiesięczne 

dochody brutto, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 

pomniejszone  o miesięczne koszty uzyskania przychodu obowiązujące w danym roku.  

Przez dochód brutto w celu uzyskania świadczenia Funduszu należy rozumieć: przychód 

pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. 

Osoba uprawniona ma obowiązek wykazać we wniosku, faktyczna wysokość wszystkich 

dochodów brutto uzyskiwanych przez wszystkich uprawnionych członków rodziny, zarówno 

podlegających opodatkowaniu jak i zwolnionych z opodatkowania, w tym dochodów 

osiąganych za granicą, tj.:  

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wszelkie dodatki do wynagrodzenia  

2. Wynagrodzenia z tytułu umów o charakterze cywilnoprawnym ( umowy zlecenia, 

działa, najmu, dzierżawy ) 

3. Emerytury, renty 

4. Zasiłki: przedemerytalny, dla bezrobotnych, chorobowy, rodzinny, pielęgnacyjny 

5. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczenie wychowawcze                    

( świadczenie 500+, świadczenie „ dobry start” świadczenie RKO ( Rodzinny Kapitał 

Opiekuńczy ) 

6. Otrzymywane alimenty ( odliczeniu od dochodu podlegają płacone alimenty na rzecz 

innej osoby), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz inne formy pomocy na rzecz 

dzieci 

7. Stypendia 

8. Dochody z tytułu: członkostwa w spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, 

działalności twórczej lub artystycznej 

9. Dochód z prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej 

działalności 

10. Dochody z prowadzonego gospodarstwa rolnego 

11. Inne dochody, w tym: dobrowolne świadczenia pieniężne otrzymywane na utrzymanie 

dziecka 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 


