
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15/2019/2020 Dyrektora Szkoły  
Podstawowej nr 1 w Lublinie z dnia 17.12.2019 r. 

 
 

 

     …...............................................................................… 
          (imię i nazwisko pracownika, emeryta, rencisty) 
 

     …………………………………………………………………... 
     (stanowisko) 
 

     …...............................................................................……………. 
     (adres zamieszkania)  
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 

 

obliczone na podstawie rocznych dochodów wszystkich osób tworzących gospodarstwo 

domowe osoby uprawnionej za rok …................ 

 

1. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe tworzą następujące osoby: 

 

Nazwisko i imię Rok urodzenia Pokrewieństwo Miejsce pobierania nauki 

    

    

    

    

    

 

2. Średni miesięczny dochód członków gospodarstwa domowego wynosi.......................... zł 

(suma rocznych przychodów wszystkich członków gospodarstwa domowego osoby 

uprawnionej pomniejszona o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne podzielona przez 12 miesięcy)* 

 

3. Średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego osoby 

uprawnionej wynosi …............................ zł (średni miesięczny dochód z pkt 1 podzielony 

przez liczbę wszystkich członków gospodarstwa domowego osoby uprawnionej). 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za składanie 

fałszywych zeznań, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych 

danych. 

 

 

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

         (data i podpis)          

 

* Należy podać kwotę dochodu na podstawie rocznego zeznania podatkowego PIT np. PIT 

28,36,37,38 lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny. 

 

Stwierdzam zgodność danych zwartych w oświadczeniu z przedstawionymi do wglądu 

dokumentami 

 

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

(data i podpis)   



Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 15/2019/2020  Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lublinie z dnia 17.12.2019 r. 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU 

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLINIE 

 

       ….....................................................…… 
(imię i nazwisko pracownika, emeryta, rencisty) 

 

       ....................................................................……. 
(stanowisko pracy)                      

 

............................................................................. 
(adres zamieszkania) 

…………………………………………………. 

(PESEL)                  
 

Zgodnie z § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgłaszam 

wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego: 

 

…................................................................................................................................................... 
                   (wymienić rodzaj świadczenia) 
 

dla mnie i/lub członków mojej rodziny, wymienionych poniżej: 

 

Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 

Data urodzenia  

i miejsce pobierania nauki 

 pracownik 

(emeryt, rencista) 

 

   

   

   

   

   

 

W przypadku pozytywnego załatwienia wniosku proszę o przekazanie przyznanego 

świadczenia na rachunek bankowy nr ………………………………………………….... 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za składnie 

fałszywych zeznań potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych 

danych. 

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

 

Dotyczy emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie 
 Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za składanie 

fałszywych zeznań, oświadczam, że:  

 nie pozostaję w stosunku pracy, 

 pozostaję w stosunku pracy, ale pracodawca nie tworzy funduszu świadczeń 

socjalnych i nie wypłaca świadczenia urlopowego. 

 (właściwe podkreślić) 

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

(data i podpis wnioskodawcy)      



Adnotacje dotyczące załatwienia wniosku: 

 

Pozytywnie: 
 

Wniosek o..............................................................................został załatwiony pozytywnie:  

 

1) dofinansowanie świadczenia wynosi …............% z kwoty …................zł, tj. …............. zł. 

dla …......osób, kwota dofinansowania brutto …............. zł. 

 

2) ekwiwalent za wypoczynek we własnym zakresie na 1 osobę uprawnioną wynosi……...zł , 

co stanowi …............... zł  dla ….......osób, kwota ekwiwalentu brutto …...............zł. 

 

3) pożyczka przyznana w kwocie…………………...zł. 

Negatywnie: 
 

Wniosek o.................................................................................... załatwiony odmownie,  

zgodnie z § 36 pkt. 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

 

2. Adnotacje dotyczące przyznania pomocy bezzwrotnej: 
1) zapomoga losowa / socjalna w wysokości …................................zł 

2) do wniosku o przyznanie świadczenia Wnioskodawca / Wnioskodawczyni dołączyła : 

 

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

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

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

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

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

            

            

            

         

 ……………………………………… 

        (data i podpis Dyrektora) 

 

W uzgodnieniu z przedstawicielami 

organizacji związkowych działających  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie 

 

 

…………………………………………. 

 (pieczęć i podpis) 

 

 

………………………………………….. 

 (pieczęć i podpis) 

 

            

      
 

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

(data i podpis)   

 


