
                                                                                   

                                                                                   Radom, dnia .......................20…...r. 

 

........................................................................................................................................ 
imię i nazwisko 

 

XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica  
w Radomiu 

 
 

WNIOSEK 

o przyznanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świadczenia: 

□ zapomogi losowej,  

□ pomocy rzeczowej, 

             □ zapomogi pieniężnej,  

□ wypoczynku uprawnionego,  

□ wypoczynku dzieci uprawnionego,  

□ na wycieczki kupione przez pracodawcę w biurach turystycznych,   

□ imprezy kulturalno–oświatowe, 

□ imprezy sportowo–rekreacyjne,  

□ paczki świątecznej, bonu, talonu, karty podarunkowej lub ich równowartości     

      pieniężnej  dla dzieci i młodzieży     

 
   Prośbę swą motywuję: 

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

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

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

........................................................................................................................................ 
 
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 
 

Oświadczam, że za okres 3 miesięcy średni dochód miesięczny - brutto** w moim 
gospodarstwie domowym na 1 członka rodziny, wynosi ………….………………......... złotych 
(słownie …............................................................................................................................... ). 

 
Oświadczam pod odpowiedzialnością karną określoną w art. 233 ust. 1 i 2 Kodeksu Karnego, że ww. 
dochód mojej rodziny jest podany na podstawie wszystkich źródeł dochodu, a dane zwarte we 
wniosku są prawdziwe.  
 

Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy 

 

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

                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 

* właściwe podkreślić 

 

VERTE 

 

 

UWAGA 



** Za dochód uważa się wszelkie przychody (dochód brutto) z tytułu: 
—   zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zleceń lub dzieło, emerytur i rent, 
—  oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty 
      podatkowej, 
— dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni 
użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy                            
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.                
Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). 
 
 
 

PROPOZYCJA KOMISJI SOCJALNEJ 

Wnioskodawca sytuuje się w …………..…….. grupie dochodowej zgodnie                  
z Tabelą 1A, Tabelą 1B. 

W dniu ......................................  odbyło się posiedzenie komisji socjalnej w sprawie 
zaopiniowania wniosku. 

Komisja Socjalna proponuje: 

 przyznać świadczenie w wysokości  ………..….…..…... zł 

(słownie ………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………)***. 

 nie przyznawać świadczenia z powodu 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… ***. 

 

Podpisy członków komisji: 

1.  ............................................... 
2.  ............................................... 
3.  ............................................... 
4.  .............................................. 

 

DECYZJA DYREKTORA 

Zatwierdzam  propozycję Komisji Socjalnej 
Postanawiam 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 

 

____________________ 

(podpis dyrektora) 

 

***właściwe podkreślić   

 

 

 

 

 

 

 


