
(imię i nazwisko  wnioskodawcy) 

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

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

(adres zamieszkania)                                       

OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH  

DOCHODACH w …….. roku 

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

1.  .......................................................................................................  

2.  .......................................................................................................  

3.  .......................................................................................................  

4.  .......................................................................................................  

5.  .......................................................................................................  

6.  .......................................................................................................  

Za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka oraz dzieci ( w wieku do 18 

lat lub do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat – o ile 

nie uzyskują dochodów własnych w formie zarobkowej ) wspólnie zamieszkujących z 

wnioskodawcą i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe. 

 

Oświadczam, że dochody moje i wymienionych kolejno członków gospodarstwa 

domowego  składają się z: 

L.p

. 
Miejsce pracy lub nauki Źródło dochodu 

Przychód – 

koszty uzyskania 

przychodu= 

dochód 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Należy podać wszystkie dochody ( w tym np. umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy 

zlecenie albo innej umowy o świadczenie usług,  alimenty, dochody ze środków U.E. po 

odliczeniu kosztów uzyskania, inne dochody nieopodatkowane w Polsce, itd. ) wszystkich 

członków rodziny; Dochody netto to przychody podlegające opodatkowaniu na 



podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o 

koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, zapłacone składki na 

ubezpieczenia społeczne, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz 

zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Oświadczenie o wysokości dochodów  

Oświadczam, że miesięczny dochód netto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku 

kalendarzowym,  wynosił:  

.............................................................................. ....................................................  zł. 

(dochód  roczny netto : 12 m-cy : ilość osób w rodzinie) 

 

Rezygnacja z deklaracji dochodów* 

Rezygnuję z możliwości złożenia oświadczenia o wysokości dochodów i proszę o 

przyznanie świadczenia w wysokości odpowiadającej najwyższej grupie 

zaszeregowania pod względem dochodów. 

Wnioskodawca może nie składać oświadczenia o przychodach. W takim przypadku będzie 

przyznana najniższa kwota dofinansowania. 

Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana 

odpowiedzialność prawna za wpisanie danych nieprawdziwych.  

Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie 

pozbawiony prawa do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 

okres 2 lat. 

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

....... 

(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

_________________ 

*skreślić…niepotrzebne 
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W  N  I  O  S  E  K 

o przyznanie świadczenia 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 

………………………………………….. 

 imię i nazwisko  

………………………………………….. 

 adres zamieszkania  

………………………………………….. 

 miejsce  pracy, emeryt, rencista* 

 

 

Proszę o dofinansowanie do: 

1.  indywidualnego wypoczynku organizowanego we własnym zakresie dla pracownika 

dołączam / nie dołączam* kserokopię karty urlopowej na okres 

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

(minimum 14 dni kalendarzowych; nie dotyczy emerytów i rencistów) 

2.   pobytu na wczasach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym 

zakresie* (dołączyć rachunek) 

3.   pobytu w sanatorium* (dołączyć rachunek, skierowanie )  

4.   wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie 

dzieci i młodzieży * (np. kolonie, obóz, zielona szkoła) 

5     wypoczynek organizowany we własnym zakresie dla dzieci i młodzieży – (dołączyć 

rachunek) 

dla niżej wymienionych osób:  

(pracownik – imię i nazwisko,:  

dzieci – imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły, nr legitymacji szkolnej lub 

studenckiej) 
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1. ...................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................... 

 

Terminy złożenia wniosku:  

do 10 marca – dzieci (dot. ferii zimowych) 

do 15 czerwca – pracownicy (dot. wczasów pod gruszą) 

do 10 września-dzieci i pracownicy (dot. wakacji letnich) 

cały rok – emeryci i renciści 

 

Niekompletny  wniosek  nie  będzie  rozpatrzony i  zostanie  zwrócony  wnioskodawcy. 

 

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

.                       

  (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

_________________ 

*niepotrzebne skreślić 

__________________________________________________________________________ 

Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano dofinansowanie do wypoczynku w kwocie ……………………………………… 

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

 

 

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

.                       

          (data i podpis dyrektora) 
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W  N  I  O  S  E  K 

o przyznanie świadczenia 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 

………………………………………….. 

 imię i nazwisko  

………………………………………….. 

 adres zamieszkania  

………………………………………….. 

 miejsce  pracy, emeryt, rencista* 

 

 

Zapomoga  losowa 

 

Proszę o przyznanie pomocy rzeczowej/finansowej*, z powodu: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentacji o wypadku losowym (oryginał do wglądu), w 

szczególności o leczeniu szpitalnym, stracie majątkowej (kradzieży, spaleniu mieszkania) itp. 
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Termin złożenia wniosku: 3 miesiące od zdarzenia 

 

Niekompletny  wniosek  nie  będzie  rozpatrzony i  zostanie  zwrócony  wnioskodawcy. 

 

 

 

 

 

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

.                       

   (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

_________________ 

*niepotrzebne skreślić 

__________________________________________________________________________

__________________ 

Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano świadczenie rzeczowe/finansowe o wartości/w kwocie*…………………………… 

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

 

 

 

 

 

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

. 

        (data i podpis dyrektora) 
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W  N  I  O  S  E  K 

o przyznanie świadczenia 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 

………………………………………….. 

 imię i nazwisko  

………………………………………….. 

 adres zamieszkania  

………………………………………….. 

 miejsce  pracy, emeryt, rencista* 

 

 

 

 

Zapomoga  socjalna 

 

 

Proszę o przyznanie pomocy rzeczowej/finansowej*, z powodu: 

 

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

.. 

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

... 

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

... 

 

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

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

.. 

 

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

.. 

 

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

.. 

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

... 

 

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentacji (oryginał do wglądu) potwierdzającą trudną 

sytuację materialną, życiową i rodzinną, np. o stracie pracy, chorobie, itp. 

 

Termin złożenia wniosku: na bieżąco 

 

Niekompletny  wniosek  nie  będzie  rozpatrzony i  zostanie  zwrócony  wnioskodawcy. 

 

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

.                       

   (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

_________________ 

*niepotrzebne skreślić 

__________________________________________________________________________

__________________ 

Decyzja o przyznaniu świadczenia: 

Przyznano świadczenie rzeczowe/finansowe o wartości/w kwocie*…………………………… 

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

.                       

          (data i podpis dyrektora)
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W  N  I  O  S  E  K 

o przyznanie pomocy zwrotnej 

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

 

………………………………………….. 

 imię i nazwisko  

………………………………………….. 

 adres zamieszkania  

………………………………………….. 

 miejsce  pracy, emeryt, rencista* 

………………………………………….. 

 stanowisko 

Pożyczka na cele mieszkaniowe 

       

Proszę o przyznanie mi zwrotnej pożyczki w wysokości 

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

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

) 

z przeznaczeniem na 

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

1. Wysokość dochodu przypadającego na jednego członka rodziny wynosi: 

....................... zł, wg złożonego oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów 

za  ..................rok. 

2. Oświadczam, że posiadam mieszkanie/ dom jednorodzinny*  

            Nr Księgi Wieczystej  ................................    

3. Proszę o przekazanie pożyczki na konto osobiste  

Nr konta 

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



Regulamin ZFŚS  w ……….                          ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

 

 

Nazwa Banku ...................................................................... w 

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

4. W przypadku otrzymania pożyczki, wyrażam zgodę na potrącanie należnych rat z 

wynagrodzenia za pracę, nagród, premii, zasiłku chorobowego lub innych 

przyznanych świadczeń. 

5.  Załączniki: 

- ................................................ 

- ................................................ 

- ................................................ 

 

Data: ...........................................    ..................................................... 

                   ( podpis wnioskodawcy) 

 

Potwierdzenie zatrudnienia: 

Zaświadcza się, że Pan/Pani 

......................................................................................................... jest zatrudniony/a w 

.................. w ......na stanowisku: 

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

...jest pracownikiem stałym, w okresie próbnym,  w okresie wypowiedzenia*. 

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

... 

jest/nie jest* poręczycielem pożyczki zaciągniętej z ZFŚS, podać ile razy *...............................

   

_________________ 

*niepotrzebne skreślić 

__________________________________________________________________________

__________________ 

Decyzja o przyznaniu pożyczki: 

Przyznano pożyczkę zwrotną w kwocie…………………………… 

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

.                       

          (data i podpis dyrektora) 
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U M O W A 
o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe 

 

 

Zawarta w dniu ..........................., 

pomiędzy............................................................................... 

        ( nazwa zakładu pracy) 

zwanym dalej „Pracodawcą”, w imieniu którego działa 

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

...  

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe pracodawcy) 

a Panem/Panią 

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

... (imię i nazwisko pożyczkobiorcy, miejsce jego pracy) 

zamieszkałym w  

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

..   (adres z kodem pocztowym) 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”. 

 

§ 1 

Na podstawie decyzji z dnia ............................................ Pracodawca przyznaje 

Pożyczkobiorcy pożyczkę ze środków ZFŚS na następujący cel mieszkaniowy 

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

...w wysokości .....................................zł słownie zł 

....................................................................... oprocentowanej  w wysokości ................% w 

stosunku rocznym. 

§ 2 

Udzielenie pożyczki, o której mowa w  § 1 niniejszej umowy, uzależnione jest od poręczenia, 

co najmniej dwóch osób będących pracownikami Zespołu Szkół Zawodowych nr 3  

w Katowicach, z którymi zawarto umowę o prace na czas nieokreślony. 
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§ 3 

Wypłacana pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie ................................... zł. 

podlega spłacie w całości, w ....................... ratach miesięcznych. Okres spłaty pożyczki 

wynosi ......................................... miesięcy, poczynając od dnia .............................  

I rata wynosi ......................................... zł, a następne ....................................... raty 

po....................zł każda. 

 

§ 4 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania należnych rat pożyczki wraz  

z odsetkami zgodnie z  § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę  

poczynając od dnia ................................ 

2.  Pożyczkobiorca, który zgodnie z art.87 ¹§ 1 i art. 91 Kodeksu Pracy nie osiąga 

minimalnego wynagrodzenia, zobowiązany jest wpłacać do kasy lub na konto ................, do 

10 dnia każdego miesiąca, raty z tytułu spłaty pożyczki w ustalonej wysokości. 

3. W przypadku zalegania ze spłatą pożyczki mieszkaniowej przyznane pożyczkobiorcy 

świadczenia (zapomogi, dofinansowania urlopowe) są zaliczane na poczet zaległego 

zadłużenia. 

 

§ 5 

Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 

a) porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę, 

b) rozwiązania z pożyczkobiorcą stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy, 

c) wykorzystania pożyczki na inny cel, niż określony w umowie. 

 

§ 6 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, Pracodawca 

zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty, z ewentualnym 

ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. 

 



 

 

Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadków przejścia na emeryturę lub rentę, oraz 

rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia za zgodą stron. 

 

§ 7 

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa cywilnego. 

 

§ 9 

1. Pożyczkobiorca  oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu 

Zakładowego ZFŚS i niniejszej umowy, którą podpisuje. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdego ze stron umowy. 

 

….., dnia .....................................200.... r                  

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

       (imię i nazwisko pożyczkobiorcy, podpis) 

       

Dowód Osobisty  seria .......... Nr ................ 

Wydany przez ............................................. 

w ................................................................. 

Poręczenie spłaty: 

 

W razie niespłacania przez okres dłuższy niż trzy miesiące raty pożyczki zaciągniętej przez 

Pożyczkobiorcę ze środków ZFŚS wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na 

pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z wynagrodzeń przysługujących nam z tytułu 

stosunku pracy łączącego nas z Zakładem Pracy. Równocześnie oświadczamy, iż znana jest 

nam treść  Regulaminu ZFŚS dotycząca przyznawania pożyczek mieszkaniowych. 

 



 

 

1. Pan/i ....................................................................... zam. 

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

DO seria ....... Nr .............. wydany przez ........................... w 

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

           

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

... 

                (data i czytelny podpis) 

2. Pan/i ....................................................................... zam. 

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

DO seria ....... Nr .............. wydany przez ................................ w 

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

                                                                                                             

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

                (data i czytelny podpis) 

 

 Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych 

przez nich podpisów. 

      

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

 (data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podanie o zapomogę zdrowotną z art. 72 

Karty Nauczyciela 

1. Nazwisko i imię …………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………... 

3. Nazwa i adres placówki …………………………………………………………. 

4. Zatrudniony na stanowisku ………………………… wymiar …………………... 

5. Uzasadnienie wniosku …………………………………………………………… 

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

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

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

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

Nr i wysokość świadczenia emerytalnego ………………………………………… 

 Katowice, dnia ……………………….          ……………………… 

          (podpis) 

6. Poświadczenie lekarza, przychodni, szpitala itp. Dotyczące stanu zdrowia i konieczności 

prowadzenia kuracji: 

 

 

 

 

 
 Pieczątka przychodni, szpitala 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

. 

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

 

Katowice, dnia ……………………….    ……………………… 

   
                            (podpis lekarza) 

7. Potwierdzenie: 

- zatrudnienia przez dyrekcję placówki oświatowej 

- emeryta i rencistę przez placówkę 

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

 

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

 

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

 

 

(pieczęć firmowa placówki)     (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 



 

 

Komisja na posiedzeniu w dniu ……………………….. zaproponowała jednorazową zapomogę 

zdrowotną  

w wysokości ………………….…. 

słownie złotych…………………………………………………………………………. 

 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

Podpisy komisji: 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. ………………………….. 

5. …………………………. 

6. ………………………… 

7. ………………………….. 

8. ………………………….. 

9. …………………………. 

10. ……................................. 

 

 

Decyzja dyrektora placówki oświatowej 

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

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

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

 Przyznaję zapomogę zdrowotną w wysokości ……………… zł. 

 słownie ……………………………………………………………………………. 

 

Katowice, dnia ……………………………   …………………………………. 

              (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
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WYDATKI REMONTOWE 

 

 

 


