
Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Zakładowego Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli 

 

W N I O S E K 
o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu zdrowotnego 

 

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

......................................................                                        ....................................................... 
(imię i nazwisko, stanowisko)         (dokładny adres) 

 

1. Proszę u przyznanie finansowej zapomogi zdrowotnej. 
 

Prośbę swoją motywuję: 

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

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

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

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

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

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

2. Oświadczam, ze we wspólnym gospodarstwie domowym razem ze mną pozostają 

następujący członkowie rodziny: 
(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 24 lat) 

 

Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Miejsce pracy - 

nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Dochód 

brutto z 

ostatnich 3 

miesięcy* 

      

      

      

      

      

      

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego  

 

Miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny 
(wyliczony poprzez podzielenie rocznego dochodu brutto przez 12 miesięcy i przez ilość 

osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) 

 

 

 
*Należy podać łącznie dochód uzyskany ze wszystkich źródeł np. wykazany w: PIT 36, PIT 36L,  PIT 37, PIT 

38; PIT 40A 

Rezygnacja z deklaracji dochodów 
Wnioskodawca może nie składać oświadczenia o dochodach. W takim przypadku będzie przyznana najniższa 

kwota dofinansowania. 

 

 

Rezygnuję z możliwości złożenia oświadczenia o wysokości dochodów i proszę  

o przyznanie świadczenia w wysokości odpowiadającej najniższej grupie 

zaszeregowania. 

 

..................................................................... 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 



Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Zakładowego Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli 

 

 

 

Do wniosku należy załączyć: 

1. Aktualne zaświadczenie lekarskie i/lub kartę informacyjną ze szpitala. 

2. Dokumenty potwierdzające koszty leczenia. 

3. Dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia długotrwałej choroby (dla osób, którym 

udzielenie zapomogi, wiąże się ze zwolnieniem tejże zapomogi z podatku 

dochodowego. 

 

 

Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy. 

 

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 Zdrowotnego okres 2 lat). 

 

..................................................................... 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Załączniki*: 

1. Aktualne zaświadczenie lekarskie 

2. Karta informacyjna ze szpitala 

3. Dokumenty potwierdzające koszty leczenia 

4. Dokumenty potwierdzająca fakt zaistnienia długotrwałej choroby 
 

 

*Właściwe podkreślić 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Przyznano dofinansowanie z ZFZ w wysokości: ....................... (słownie) ................................. 

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

 

 

 

.....................................................................                          ........................................................ 
(data i czytelny podpis członków komisji )                                        (data i czytelny podpis dyrektora) 

 

 


