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NAZWISKO I IMIĘ WNIOSKODAWCY                                                                                             

NAUCZYCIEL _                                                                                                                                        Data wpływu...................

PRAC.ADM/OBS _                                                                                                                                    Przyjmujący wniosek:
                                                                                                                                                                   
EMERYT _   
                                                                                                                                                                      ….
…..................................
( PROSZĘ ZAZNACZYĆ :x”)

WNIOSEK DO DYREKTORA SPS Nr 107 W POZNANIU

Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego z tytułu:

1. ZDARZENIA LOSOWEGO _

2. ŚWIADCZENIA WAKACYJNEGO _

3. DOFINANSOWANIA WCZASÓW DLA DZIECI _

4. TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ _

5. ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ _

6. ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ _

7. DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I SPORTOWO-
REKREACYJNEJ _

( PROSZĘ ZAZNACZYĆ „X”)

UZASADNIENIE WNIOSKU:

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

Do wniosku załączam następujące dokumenty:

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

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

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



OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe liczy:........osób, w tym …........dziecko/dzieci. ( W 
przypadku gdy wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe SAMODZIELNIE, poniżej tabelki proszę 
NIE WYPEŁNIAĆ. Rubryki STUDENT/ UCZEŃ oraz nazwa SZKOŁY/ UCZELNI dotyczą tylko dzieci, 
które ukończyły 18 lat, i są na Pani/ Pana utrzymaniu)

LP Imię i nazwisko Stopień
pokrewieństwa

wiek Pracuje (
tak/nie)

Student lub
uczeń ( tak/nie)

Nazwa szkoły/
uczelni

2. Ja niżej podpisany(a)........................................................................................................................... 
zamieszkały(a).......................................................................................... niniejszym oświadczam, że średni 
dochód brutto za okres ostatnich 3 miesięcy, wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i 
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, po przeliczeniu na jedną osobę 
wynosi:........................................złotych ( słownie)…………………………………………………………
3. Ja niżej podpisany (a), niniejszym oświadczam, iż ja i członkowie mojej rodziny KORZYSTAM/ 
NIE KORZYSTAMY z innego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( * Niepotrzebne skreślić)
4. Zapoznałem (am) się z pkt. 3, 4, 5 Regulaminu korzystaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 107 w Poznaniu:
Pkt. 3: „ Dyrektor może zażądać od osoby uprawnionej uzupełnienia danych o osiąganych dochodach:.
Pkt. 4,5: „ Osoba uprawniona, która ubiegając się o przyznanie świadczenia z Funduszu, złożyła 
nieprawdziwe oświadczenia o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie bądź posługiwania 
się sfałszowanym dokumentem, w przypadkach przewidzianym prawem, Dyrektor ma prawo i obowiązek 
skierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów policji lub prokuratury”.
5. Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
powyższym wniosku dla potrzeb niezbędnym do jego rozpatrzenia przez Komisję Socjalną przy Szkole 
Podstawowej Specjalnej nr 107 w Poznaniu- zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .Świadomy/a odpowiedzialności za podanie 
nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego świadczenia z funduszu socjalnego, 
oświadczam, że podane informacje dotyczące mnie i mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym, co 
potwierdzam własnoręcznym podpisem.

                                                                                                                   ....................................................
   ( czytelny podpis osoby wnioskującej)

Przyznaje świadczenie w wysokości................zł. Nie przyznaję świadczenia z powodu………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………



Poznań, dnia...................                   ( pieczątka szkoły)                                         ( podpis dyrektora szkoły)


