
 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania wypoczynku 

  

  

.......................................................    ........................................., dn. ...............20........r.  

          (imię i nazwisko)                                (miejscowość) ..........................................................  

             (adres zamieszkania, telefon)  

..........................................................  
              (charakter   uprawnienia)  
  

NUMER KONTA WNIOSKODAWCY:  

  

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

              Proszę o przyznanie dla mnie dofinansowania wypoczynku organizowanego                    

w formie:  

„zielona szkoła”*, we własnym zakresie* oraz dla następujących członków mojej 

rodziny:  
   

Lp.  Imię i nazwisko  
Stopień 

pokrewieństwa  
Wiek  Uwagi  

          

  

 Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do złożonego oświadczenia                      o 

średnich dochodach na członka mojej rodziny w 20........ roku  nie zaszły istotne 

zmiany*/, zaszły następujące zmiany*: ............................................................................. 

...........................................................................................................................................  
  
  

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

świadom odpowiedzialności karnej z art. 271 K.K.  

     

           .............................................  
                                               (podpis wnioskodawcy)   

  

Decyzja o przyznaniu świadczenia:  
  

Przyznano/nie przyznano* dofinansowanie w kwocie ..................................................zł  

(słownie zł: ......................................................................................................................)  
 Komisja socjalna:                           Związki 

zawodowe:                     
                                                                                                    ............................................  
                                                                                                                                                                 (data i podpis pracodawcy)  

 



 

..............................................................                                      ………………………………... 
           (imię i nazwisko składającego deklarację)                                                                                               (miejscowość i data) 
  
 ………………………………………………………………. 

..................................................................  
 (dokładny adres)      

  

  

  

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH  
  

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:  
  

Wnioskodawca –........................................................................................   
                                                                                           (imię i nazwisko)  

  

Pozostali członkowie rodziny:  

L.p.  Imię i nazwisko  
Stopień 

pokrewieństwa  

Data 

urodzenia  
Uwagi  

          

  

  
  

 Niniejszym oświadczam, że w roku 20.… średni miesięczny dochód brutto*  na 

jednego członka mojej rodziny wyniósł ……….…………………………… zł  

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

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

świadom odpowiedzialności karnej z art. 271 K.K.  

  
                             

                                                                                         ………………………………  

                                                                                                           (podpis)  

  

  

  

*dochód brutto tj: przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe 

oraz wszelkie inne dochody  pomniejszone o składki ZUS  

  
  

  



                                                                                                                                                                    ……………………………….…..                                             
                        (miejscowość, data)  
.................................................................     
(imię i nazwisko składającego deklarację)  
  

  

..................................................................  
                         (dokładny adres)                                                 telefon:……………………………………….  
  

  

  

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH    

(EMERYT/RENCISTA)  
  

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:  

  

Wnioskodawca –........................................................................................   
                                                                                           (imię i nazwisko)   

Pozostali członkowie rodziny:  

L.p.  Imię i nazwisko  
Stopień 

pokrewieństwa  Data urodzenia  Uwagi  

          

 

  Niniejszym oświadczam, że  średni miesięczny dochód brutto* z trzech  

ostatnich miesięcy tj: ………………………….20…...r. na jednego członka mojej  

rodziny wyniósł …………………………………………. zł (słownie: 

……………………………………………………………………..zł).  

  
  

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym 

podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 271 K.K.  
  
                             

                                                                                         ………………………………  
                                                                                                                                         (podpis)  

*dochód brutto tj:    

  - emerytura lub renta kwota brutto (nie odliczamy podatku)     

oraz wszelkie inne dochody  pomniejszone o składki ZUS  
  

DO  OŚWIADCZENIA  DOŁĄCZAMY   ODCINEK  Z  OSTATNIEJ 

EMERYTURY  LUB  RENTY  
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  

  



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

                             (imię i nazwisko)       (miejscowość i data) 

 

………………………………………………………… 

 

...................................................................... 
                             (dokładny adres)     
  

  

  

OŚWIADCZENIE   
  

Oświadczam, iż wskazuję: 

 

…………………………………………………………………………………….. 

jako zakład pracy upoważniony do zastosowania kwoty wolnej od podatku  tj: 

2.000 zł.  
  
  
  
  

                                                                 ……………………………………….  
                                                                                                                            (podpis pracownika)  
  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

                                                               WNIOSEK  O  ZAPOMOGĘ  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
  

1. Imię i nazwisko ..................................................................................................  

2. Nazwa placówki  ................................................................................................  

3. Stanowisko pracy  ..............................................................................................  

4. Numer konta wnioskodawcy: ………………………………………………………  

5. Osoby będące na utrzymaniu pracownika:  

  

L.p.  Imię i nazwisko  
Stopień 

pokrewieństwa  

Data 

urodzenia  
Uwagi  

          

  

6. Oświadczenie wnioskodawcy:  

Ja, niżej podpisana/y niniejszym oświadczam, że łączne dochody brutto wszystkich 

członków mojej rodziny  średnio miesięcznie za okres od ………….. do ………….. 

wyniosły ...................................zł  słownie: …………………………………………. 

co w przeliczeniu stanowi ................................. zł na jedną osobę.  

  

7. Uzasadnienie podania:  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

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

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

  
  

            ...................................                                      ......................................  

                    (miejscowość, dnia)                                                                                         (podpis pracownika    

8. Decyzja o przyznaniu świadczenia:  

Przyznano/nie przyznano*) jednorazową zapomogę losową w kwocie .................... zł  

(słownie zł ................................ ............................................................................... ).  

  
  

  

Komisja Socjalna:                      Związki zawodowe:                                ....................................  
                                                                                                                                                   (data, podpis i pieczęć pracodawcy)  

  

  

  

  

  



  

   

WNIOSEK  

o przyznanie zapomogi losowej  
  

.......................................................    ........................................., dn. ...............20......r.  
          (imię i nazwisko)                                 (miejscowość) 

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

.......................................................  
      (charakter uprawnienia)  

  

Numer konta wnioskodawcy: ………………………………………………………………………………………………………………..  

  

  

  Proszę o przyznanie mi zapomogi losowej z powodu:  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................   

  

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące 

załączniki:  

  

1) ......................................................................................................................................  

2) ......................................................................................................................................  

3) ......................................................................................................................................  

                                  .............................................                                               (podpis 

wnioskodawcy)  Decyzja o przyznaniu świadczenia:  

 Przyznano/nie przyznano* zapomogę losową w kwocie ..............................................zł  

(słownie zł: ......................................................................................................................)   

.........................................                                                      
              (miejscowość, data)                                                                                             

                                                                                                                                                      .................................................     
Komisja socjalna:                                          Związki zawodowe:                                                                (data i podpis pracodawcy)  

  

  

  

  

  

    

  


