
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

                                                                              Załącznik nr. 1 do Regulaminu 

      Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP w Benicach 

                                                                                                                        

…………………………………………………………..                   Benice, dnia……………………….                         

(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………….…….…… 
(status uprawnionego pracownika / emeryt itp.) 

 

………………………………………………….….…… 
(ulica nr. domu i mieszkania). 

 

…………………………………………………..……… 
(kod i miejscowość zamieszkania) 

 
Proszę o przyznanie zapomogi socjalnej: 

o Zapomogi losowej 

o Zapomogi rzeczowej 

o Zapomogi finansowej 

o Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży 

o Pożyczki na cele mieszkaniowe 

o Dofinansowanie wczasów (letnich lub zimowych) wypoczynku organizowanego we własnym zakresie                                            

( wczasy pod gruszą)  

o  Dofinansowanie wycieczek i rajdów organizowanych w formie turystyki grupowej przez zakład pracy. 

o  Pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi. 

o Inne:……………………………………………………………………………..……………….……….                           

z powodu ( uzasadnienie wniosku).…………..…………………..…………………….….…………….. 

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

Zgodnie z regulaminem ZFŚS i z oświadczeniem stanowiącym jego załącznik, moje dochody w przeliczeniu 

 

 na jedną osobę w moim gospodarstwie domowym wynoszą:………………………….złotych. 

  

Wnioskowana wysokość pożyczki…………………………………………………….…..złotych. 

 

Kwota udzielonej pożyczki zostanie spłacona w…………………………………………..ratach. 

 

Osobami poręczającymi udzielenie pożyczki będą: 

 

1. ……………………………………………………………….….zam……………………………………… 

 

2. …………………………………………………… ……………zam………………………….…………… 

 

     

 

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

                          podpis wnioskodawcy 
 

Decyzją z dnia …………………………….. została przyznana / nieprzyznana pomoc w formie określonej 

 

 przez wnioskodawcę w niniejszym wniosku w kwocie……………………………………………..złotych  

                                    

(słownie:…………………………………………………………………………………………………..….) 

 

Podpisy przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych:                                    Podpis Dyrektora 

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

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
 
 

1. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu i zainteresowane otrzymaniem określonych świadczeń, muszą złożyć                                             

u Dyrektora oświadczenie o wysokości dochodu no osobę w rodzinie uzyskanego w gospodarstwie (zał. nr 4); dochody zawarte w 

pkt.:,,1a, b, c; 2”  z uwzględnieniom aktualnej sytuacji życiowej oraz dochód w roku poprzedzającym wypłaty świadczeń z funduszu 

wykazany w zaznaniu podatkowym PIT 40, PIT 36, PIT 37, PIT 28 i inne roczna zeznania podatkowe – pozycja                                                    

„dochód  po odliczeniach składek na ubezpieczenia  społeczne"  (oświadczenie wraz z kserokopią PIT do okazania Dyrektorowi). 

2. Oświadczenie należy złożyć na formularzu wniosku o przyznanie świadczeń z Funduszu, o przy deklaracji dochodu stosując się  

do następujących zasad: 

a) dochodem gospodarstwa domowego są wszelkie dochody roczne  osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym uprawnionego, z uwzględnieniem : 

➢ dochodów uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę, 

➢ zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymanych z tytułu choroby lub macierzyństwa,  

➢ zasiłku dla bezrobotnych, 

➢ świadczeń rodzinnych, 

➢ emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, 

➢  dochodu z umowy - złocenia, 

➢  dochody z dzierżaw i wynajmu, 

➢ Innych dochodów 

b) dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności przyjmuje się  

w wysokości - nie niższej niż zdeklarowane przez osoby osiągające to dochody - kwoty stanowiącej podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenie społeczne, a jeśli z tytułu działalności lub współpracy nie istnieje  obowiązek ubezpieczenia 

społecznego - kwoty nie niższej od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone, 

c) dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem- dochodowym od osób fizycznych, pomniejszono o kwotę świadczeń 

na rzecz dzieci, niebędących pod opieką uprawnionego, tj. alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. W 

dochodzie gospodarstwa domowego uwzględnia kwotę alimentów otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody 

sądowej na rzecz dzieci znajdujących się pod opieką uprawnionego. 

3. Dochodem ustalonym na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia dochodu gospodarstwa domowego 

przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie: 

a)  wlicza się także osobę niepracującą zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych (aktualne 

zaświadczenie z PUP), 

b)  nie wilcza się: osób zdolnych do pracy i niepracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w urzędzie    pracy 

oraz dzieci nieuczących się w przypadku gospodarstw rolnych 

 


