Załącznik nr 2 do Regulaminu
…..............................................
(pieczątka placówki)

...................................................
(imię i nazwisko pracownika)

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

….........................................................
(numer telefonu)

WNIOSEK
o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS
Proszę o przyznanie dla mnie* i uprawnionych członków mojej rodziny* zgodnie z Regulaminem
ZFŚS …...............................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
(wymienić rodzaj świadczenia, np. dofinansowanie wczasów pod gruszą, zapomogę losową w związku z zalaniem
mieszkania, pożarem, długotrwałą, ciężką chorobą, zapomogę socjalną w związku z trudną sytuacją materialną)

Informuję, że w skład mojej rodziny wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z
regulaminem do pomocy z ZFŚS:
Lp.

Nazwisko i imię, stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Miejsce pracy, nauki

Wysokość
dochodu

1
2
3
4
5
6
7
Średni miesięczny dochód brutto** mojej rodziny za cały rok ….... wynosił:
…................... zł
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym uwzględniana przy wyliczeniu: ….......
Średni dochód miesięczny przypadający na osobę wynosi:
…......... zł
Do wniosku załączam niezbędne do uzyskania świadczenia dokumenty:
1. …..............................................................................................................................................
2. …..............................................................................................................................................
(należy podać i dołączyć do wniosku takie dokumenty – kserokopie, które zgodnie z zapisami Regulaminu są niezbędne
do uzyskania świadczenia z Funduszu)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(y)
odpowiedzialności przewidzianej w § 18 Regulaminu.
…......................................................
(data i podpis pracownika)

Propozycja Komisji Socjalnej
Na posiedzeniu w dniu ………………… Komisja Socjalna postanowiła:
Przyznać*: ………………………………………………………………………………………………………
(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu)

……………………………………………………………………………………………………………………
Nie przyznać*: …………………………………………………………………………………………………
(można podać powód nieprzyznania świadczenia chociaż regulamin tego nie wymaga)

1. ………………… 2. …………………… 3. …………………… 4. ……………………
(podpisy członków Komisji)

Decyzja dyrektora placówki
Przyznano*: …………………………………………………………………………………………………………
(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu lub przy decyzji zgodnej z propozycją Komisji wpisać „zgodnie z wnioskiem
Komisji Socjalnej”)

Nie przyznano*: ……………………………………………………………………………………………………
(podać powód lub wpisać „zgodnie z wnioskiem Komisji Socjalnej”)

…………………, dnia ……………

…………………………
(podpis dyrektora placówki)

Objaśnienia do wniosku:
*niepotrzebne skreślić
** oznacza łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) pomniejszony
o koszty uzyskania przychodu, każdego członka rodziny (prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe i uprawnione, zgodnie z § 8
Regulaminu, do korzystania z pomocy funduszu), i podzielony przez 12. Do dochodu brutto wlicza się wszystkie uzyskane dochody
członków rodziny podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz dochody uzyskane za granicą (przeliczone
na zł) niezależnie od tego czy podlegają opodatkowaniu w Polsce czy są zwolnione (art. 27 ust. 8,9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych).
Przy dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – j.t. Dz.U. Z 2015 r. poz. 114 ze zm.) przyjmuje się, że
z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez
Prezesa GUS, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U.
z 2013 r. poz. 1381 zer zm.). Według ostatnio ogłoszonego obwieszczenia Prezesa GUS z 23 września 2015 r. (M.P.
z 2015 r. poz. 861) przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2506
zł (tj. 208,80 zł/miesiąc).
Przy dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przyjmuje się dochód deklarowany przez składającego
niniejszą informację, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek. I tak:
●przy działalności opodatkowanej na zasadzie art. 30 c (PIT-36L – podatek liniowy) i art. 27 (PIT – 36 – zasady ogólne) ustawy podatkowej,
przyjmuje się dochód deklarowany (faktycznie osiągnięty);
●przy działalności opodatkowanej ryczałtowo (karta podatkowa – PIT – 16 oraz ryczałt ewidencjonowany – PIT – 28), przyjmuje się
deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek
ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. 60% planowanego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok – w roku 2015 była to kwota 2375,40 zł miesięcznie, z tym
że dla rozpoczynających działalność gospodarczą (przez pierwsze dwa lata) podstawą wymiaru składek na to ubezpieczenie będzie 30%
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, tj. w roku 2015 – 525 zł miesięcznie.
W przypadku, gdy wcześniej składana była informacja (określona w zał. nr 2 do Regulaminu), i nie zmieniła się sytuacja w rodzinie,
podajemy we wniosku dane jak w informacji. Gdy natomiast w momencie składania wniosku zmieniła się sytuacja rodziny uprawnionego do
pomocy socjalnej, w porównaniu do pomocy socjalnej, w porównaniu do sytuacji określonej w złożonej wcześniej informacji (np. utrata
źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (której zmieniła się sytuacja
materialna)za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód przez tą osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny
zgodnie z zasadami podanymi powyżej (tj. dochody pozostałych członków rodziny przyjmuje się z roku poprzedniego). W przypadku
zmniejszenia się (np. rozwód, przekroczenie odpowiedniego wieku dziecka itp.) lub zwiększenia się (urodzenie dziecka, zawarcie związku
małżeńskiego itp.) liczby członków rodziny uprawnionych do korzystania z Funduszu, już po złożeniu informacji, to uprawniony podaje we
wniosku nową przeliczoną odpowiednio wysokość dochodów. Gdy wniosek składa uprawniony, który podjął dopiero pierwszą pracę, podaje
aktualne dochody podzielone przez liczbę miesięcy, za które je osiągnął. W przypadkach nieokreślonych w powyższych objaśnieniach
rozstrzyga Komisja Socjalna opierając się o przepisy powszechnie obowiązujące, które regulują takie zagadnienia (np. ustawa o
świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych itp.), Jeśli we wniosku
uprawniony podaje inne dane niż wcześniej podał w informacji, powinien na końcu wniosku dopisać, że „dane różnią się ponieważ ….....”
(podać powód).
Gdy osoba składająca wniosek nie poda w nim dochodów najbliższych członków rodziny (uprawnionych do korzystania z
Funduszu), skorzysta tylko z minimalnej pomocy, gdyż średnie dochody rodziny zostaną przyjęte z najwyższego progu dochodowego.

