
WNIOSEK O OBJĘCIE PRACOWNIKA OPIEKĄ SOCJALNĄ 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach 

 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:  (G5/MOS/MP55/SP12)* 

1. Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia: ……………………………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………….. 

4. Telefon:  ……………………………………………………………………………….. 

5. Stanowisko:     ……………………………….………………………………………………. 

6. Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:  …………………………….. 

7. Obecnie dodatkowo zatrudniona/y jestem w……………………………………………………….  
                    (nazwa zakładu pracy) 

i korzystam / nie korzystam* ze świadczeń Funduszu Socjalnego tego zakładu pracy. 
 

8. Oświadczam, że zakład pracy  
 

           ………………………………………………………………………………………………………. , 
(nazwa / zakładu pracy) 

w którym korzystam ze świadczeń ZFŚS jest upoważniony do zastosowania  

kwoty wolnej od podatku dotyczącej przyznanych mi świadczeń zgodnie z  Ustawą o podatku 

dochodowym PIT. 
 

OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM  

Nazwisko i imię 
Pokrewieńst

wo 

Data 

urodzenia 

Nazwa szkoły/ uczelni 

(jeśli uczy się) 

Pracuje 

tak/nie 

Nazwa zakładu pracy 

 

 wnioskodawca     

      

      

      

      

      

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW: 

Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto ( bez żadnych odliczeń) na jedną 

osobę w moim gospodarstwie domowym wyliczonego z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 

wynosi ………..................zł słownie: ………………………………………………………………..…….. 

Do wniosku załączam: ………………………………………………………………………………………... 

 

Potwierdzam: 

-   Zapoznanie się z  Regulaminem ZFŚS Zespołu Szkół i Placówek nr 1 

- Prawdziwość przedstawionych danych własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności 

regulaminowej i karnej (art.247 KK). 

 
 

                    ……………………  …………………………………   
                         data                                                     czytelny podpis pracownika  

Załącznik 4a 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ WNIOSEK CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI,  BEZ SKREŚLEŃ I POPRAWEK 

(Dokumenty poświadczające dochody) 

*niepotrzebne skreślić 

 
Verte 



 
 Aby obliczyć średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie należy dodać 

wszystkie dochody (BRUTTO) osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących podlegające 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem rolnym, wynagrodzeniem z 

umowy o pracę, zlecenie, umowę o dzieło itp. podzielić przez 12 miesięcy, a potem przez ilość osób 

pozostających we wspólnym w gospodarstwie domowym.   

 

 

 

WAŻNE (na podstawie Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół i Placówek nr 1) 

 

1. Podstawę ubiegania się o przyznanie świadczeń z Funduszu stanowi wniosek osoby uprawnionej i 

oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na członka rodziny w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. Powyższe oświadczenie uprawniona osoba 

wnioskująca składa w oparciu jeden z następujących dokumentów, których kserokopię załącza do 

wniosku: 

 

- PIT 37 (PIT 28, PIT 16A, PIT 40A) za rok poprzedzający złożenie, wnioskodawcy i 

współmałżonka oraz osób wskazanych we wniosku 

- zaświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy współmałżonka (wystawione przez Urząd 

Skarbowy) 

- oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego nie mniejsze jednak niż określił to 

ustawodawca na dany rok kalendarzowy 

- oświadczenie o nieewidencjonalnych dochodach nieuwzględnionych w rozliczeniu PIT 

- aktualna decyzja ZUS o wysokości emerytury/renty lub nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego wnioskodawcy i małżonka. 

 

2. Jeżeli pracownik odmówi przedłożenia dokumentów wymienionych w punkcie 1, nie otrzyma 

świadczenia, o które wnioskował i jest równoznaczne z rezygnacją z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych 
 

3. Wnioski źle wypełnione, z brakami lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane. 

Stwierdzone we wniosku braki należy uzupełnić w ciągu 3 dni.  

 

 
 

 

 


