
 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Zarządu Jednostek Oświatowych-Jednostka Budżetowa w 

Płocku 

 

 Dyrektor Zarządu Jednostek 

 Oświatowych – Jednostka Budżetowa 

 w Płocku 

 

 

……………………………………………….……………………..…….. 

 (nazwisko i imię) 

…………………………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

…………………………………………………………………………….. 

(jednostka organizacyjna – dział/stanowisko) 

 

Wniosek o przyznanie środków z zakładowego funduszu  świadczeń socjalnych 

 
Proszę o udzielenie mi pomocy finansowej w formie*: 

 dofinansowania wypoczynku pracowników i członków ich rodzin, 

 dofinansowania wypoczynku emerytów/rencistów i członków ich rodzin, 

 dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników do lat 18, 

 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 

 dofinansowania pobytu w sanatorium, 

 zapomogi losowej, 

 zapomogi na leczenie. 

 

Uprzedzony(-a) o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 roku Kodeksu karnego (t.j. Dz. U.  z 2019r. poz. 1950 ze zm.) za podanie nieprawdy lub 

zatajenia prawdy, oświadczam, iż wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto(1) w przeliczeniu na 

jednego członka rodziny pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym wyliczona za okres 

ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wynosi …………….….. zł. (słownie 

złotych: 

 ……………………………………………………………………………………………….) 

Moją prośbę motywuję………………………………………..................................................... 

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

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

Lp. Nazwisko i imię dziecka Data urodzenia dziecka 

      

     

      

      

 

Załączniki: 

1.Klauzula informacyjna ZFŚS 

2.…………….. 

3.…………….. 

………………………………….. 
(data i podpis wnioskodawcy) 

* zaznaczyć znakiem X właściwą formę pomocy finansowej 



 
(1) POUCZENIE:  
 

1. Przez dochód na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z ZFŚS ZJO – JB w Płocku należy rozumieć: 

a) Wszystkie uzyskane przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), podlegające opodatkowaniu, na przykład 

wynagrodzenie za pracę oraz wszelkie dodatki do wynagrodzenia, nagrody i premie, wynagrodzenie 

za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia z tytułu umów o charakterze cywilnoprawnym 

– zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy itp., po odjęciu kosztów ich uzyskania. 

b) W przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz 

podatkiem liniowym należy wykazać faktycznie uzyskany dochód, natomiast w przypadku 

działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (np. w formie karty podatkowej) 

przyjmuje się, że dochód jest równy zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie 

społeczne. 

c) W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego uznaje się, że jest on równy 

przeciętnemu dochodowi z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, 

ogłaszanemu corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r.  

o podatku rolnym. 

2. Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc sumę dochodów uzyskanych przez 

wszystkie osoby w rodzinie w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o udzielenie 

świadczenia przez liczbę tych osób. 

3. Do osób w rodzinie zalicza się: małżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do 

świadczeń, a także inne osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z 

uprawnionym. 

 


