
 R-DZK.161.     Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS 

                                                                                                        Wrocław, dnia…………………… 

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

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

3. Numer telefonu ……………………………………………………………………………... 
 

4. PESEL  ……………………………………………………………………………... 
 

 

Pełny numer konta bankowego 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOPŁATY DO WYPOCZYNKU  

RODZINY EMERYTA / RENCISTY I DODATKOWEJ DOPŁATY DO WYPOCZYNKU DZIECKA 

w  r.  
Proszę o przyznanie*: 

- dopłaty do wypoczynku rodziny emeryta/rencisty, 
- dodatkowej dopłaty do wypoczynku dla dzieci.  

 
Jednocześnie oświadczam, że: 
I. Moja rodzina, prowadząca wspólne gospodarstwo domowe, składa się z następujących osób 

uprawnionych do świadczeń z Funduszu: (w tym dzieci od 3 do 18 lub do 25 roku życia): 
 
Imię i nazwisko współmałżonka  ……………………………………………………….  

L.p. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Nazwa szkoły 

    

    

    

    

Dla dzieci powyżej 18 roku życia, które kontynuują naukę w szkole albo w szkole wyższej należy 
dołączyć zaświadczenie o nauce. 

II. Łączny roczny dochód rodziny w …………… r. wyniósł …………………………………………………. 

 

III. Średni miesięczny dochód na 1 członka rodziny …………….. r. wyniósł………………………………….. 
 

Równocześnie zobowiązuję się do poinformowania Sekcji Socjalnej o wszelkich zmianach dotyczących 
wysokości moich przychodów 

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

(czytelny podpis wnioskodawcy)             
*niepotrzebne skreślić      

           

                          



 Uwaga: 

W oświadczeniu należy uwzględnić dochody członków rodziny (emeryta/rencisty, jego małżonka i dzieci 
będących na utrzymaniu od 3 do 18 roku życia lub 25 roku życia, jeżeli uczą się lub studiują, a nie pracują i 
nie pobierają zasiłku), pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

Nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu średniego miesięcznego dochodu: 

 dzieci, które ukończyły 18 lat a nie kontynuują nauki, 
 dzieci, które wstąpiły w związek małżeński. 

 

 

Dochodem w zależności od źródła jego powstania jest:  

1) w przypadku dochodu ze stosunku pracy, z tytułu emerytury, renty, umowy zlecenia, umowy o 
dzieło oraz innych źródeł – przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek 
dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;  

2) w przypadku dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanego na 
zasadach ogólnych – przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy 
oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne; 

3) w przypadku dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanego w formach 
zryczałtowanych (karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) – kwota 
stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,  

4) w przypadku gdy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie istnieje obowiązek 
ubezpieczenia społecznego – kwota nie niższa niż minimalna w danym roku podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, 
opłacających składki na zasadach ogólnych. 

                                                              


