
 
 

WNIOSEK 
 O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO 

 
I. Dane dotyczące pracownika 

.................................................................................................................................................. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 
 
.............................................................................. 
Data rozpoczęcia pracy w SOSW Nr1 w Elblągu 
 
Proszę o przyznanie dla mnie* i mojej rodziny *: 
a) dofinansowania (właściwe podkreślić) 
- do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”  
- do wypoczynku letniego/ zimowego dzieci 
- „pieniądze na paczki świąteczne” 
- „pieniądze na paczki dla dzieci” 
- do działalności kulturalno – oświatowej i sportowo - rekreacyjnej 
b)  zapomogi bezzwrotnej z uwagi na następującą sytuację rodzinną 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
II. Dane dotyczące dzieci i innych członków rodziny prowadzących wspólne 

gospodarstwo domowe: 
 

 
Lp. 

 
Nazwisko i imię 

 
Rok urodzenia 

Nazwa szkoły / uczelni lub  
miejsce pracy 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
III. Dochody brutto przypadające na jednego członka rodziny ( z ostatnich 3 m-cy): 

Dochód brutto  

 
 

 
# Dochód brutto: 

- Dochód brutto, również emeryta i rencisty są to wszystkie składniki wynagrodzenia/świadczenia 
zgodnie  z  decyzją  ZUS oraz  dochód  innych  członków rodziny, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym,  bez potrąceń 
 

- Pracodawca ma prawo  zażądać od osoby ubiegającej się o pomoc socjalną zaświadczenia 
o dochodach swoich i osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie, 



 
- W przypadku dochodu poniżej wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ogłaszanego na dany rok kalendarzowy przez Radę Ministrów 
brutto należy  podać dokładną kwotę dochodu brutto przypadającą na jednego 
członka w rodzinie oraz przedłożyć zaświadczenia o dochodach swoich i osób 
pozostających we wspólnym gospodarstwie (również alimenty). W przypadku braku 
zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. Osoba 
pozostająca we wspólnym gospodarstwie, prowadząca działalność gospodarczą, 
przedkłada złożone w Urzędzie Skarbowym „zeznanie o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej stracie) w roku podatkowym” (CIT lub PIT) za poprzedni rok 
kalendarzowy. 

 
-    Jeżeli  dochód  na  jednego  członka  rodziny  jest  wyższy  niż wysokość  
     minimalnego wynagrodzenia brutto to   można wpisać „powyżej ………. zł”. 
- za fałszywie złożone oświadczenia o dochodach pracownik, emeryt i rencista nie będzie 

otrzymywał przez okres 2 lat świadczeń socjalnych z ZFŚS.  
 
 

 
Oświadczam, że w roku poprzednim korzystałem/am* nie korzystałem /am* z podobnej 
usługi(świadczenia). 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
                                                                                                  ................................................... 
                                                                                                     (data i podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
IV. Przyznano / Nie przyznano 

Dofinansowanie do: 

- do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”  
w kwocie ………………………… 
- do wypoczynku letniego / zimowego dzieci w kwocie …………………………….. 
- „pieniądze na paczki świąteczne” – w kwocie ……………………….. 
- „pieniądze na paczki dla dzieci” – w kwocie …………………………. 
- do działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej w kwocie ………… 
-  zapomogi bezzwrotnej z uwagi na następującą sytuację rodzinną – w kwocie 
………………. 
                                                                   
 

Zatwierdzam 
 
 
 

............................................................. 
(podpis Dyrektora SOSW Nr1 w Elblągu) 


