
Załącznik nr 6 do Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

...................................................                                                 Tychy, dnia …...…… ……... r. 
    imię i nazwisko wnioskodawcy 
................................................... 
                adres zamieszkania 
................................................... 
                stanowisko 

                           
Nr konta bankowego/ Autowypłata w banku 

WNIOSEK 
o przyznanie zapomogi losowej/socjalnej* 

Proszę o przyznanie mi zapomogi losowej/socjalnej* z powodu 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki: 

1. …………………………………. 
2. …………………………………. 
3. ………………………………….. 
4. ………………………………….. 
5. ………………………………….     

                                                                                             …………………………. 
                       podpis wnioskodawcy 

* niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie o dochodach: 
Oświadczam, że łączne dochody brutto ze wszystkich źródeł wszystkich członków mojej rodziny 
składającej się z …… osób w okresie ostatnich 3 miesięcy wyniosły …………. zł/miesiąc, co w 
przeliczeniu na jedną osobę stanowi ………. zł/miesięcznie (słownie: 
………………………………………………………………..). 
                                                                                     …………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Oświadczenie o rezygnacji z ujawnienia dochodów: 
Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu ZFŚS Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach nie 
będę ujawniać informacji o miesięcznym dochodzie brutto mojej rodziny. Odmowa udzielenia 
powyższej informacji jest równoznaczna z deklaracją przynależności do grupy osób o najwyższych 
dochodach.                                                                            …………………………………………. 
                                                                                                 data i podpis osoby składającej oświadczenie 
Pouczony/pouczona o odpowiedzialności porządkowej wynikającej ze składania fałszywych 
zeznań, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe,  
co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść 
regulaminu ZFŚS obowiązującego w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 

…………………………………………. 
                                                                                       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 



UWAGA 

Dochód brutto oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, 
którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko 
wspólne zamieszkiwanie, ale również wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia 
wspólnego gospodarstwa domowego są: udział i wzajemna ścisła współpraca  
w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu (za wyrokiem Sądu Administracyjnego w Lublinie  
z 27.11.2009 r., sygn.. akt: II SA/Lu 587/09). Za dochód uważa się wszystkie dochody z tytułu zatrudnienia, działalności 
gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych, emerytur i rent wraz ze wszystkimi 
dodatkami, świadczeń rodzinnych, w tym 500+, zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków                     nz ubezpieczenia 
społecznego oraz dochodów z gospodarstwa rolnego. Katalog  dochodów pozostaje otwarty.  

Dochód obliczamy następująco: PRACOWNICY: łączny dochód brutto zsumowany z 3 ostatnich miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku minus składki na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne podzielone przez 3 i podzielone przez ilość członków rodziny.  
EMERYCI I RENCIŚCI, OSOBY POBIERAJĄCE NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE I 
ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE: łączny dochód brutto zsumowany z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku minus składki na ubezpieczenie zdrowotne podzielone przez 3 i podzielone przez ilość członków 
rodziny. 
 

 

 

 

Decyzja dyrektora uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych:    
Zatwierdzam do wypłaty kwotę ………………….. zł,  
słownie ………………………………………………………………………………………… 
 
Tychy, dnia ………. …… r.     ………………………………….…              
                                                                   podpisy członków Komisji Socjalnej 

 
                                                      …………………………………              
                                                                   podpis i pieczęć Dyrektora 

 


