
Załącznik nr 2 do Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną                                  
dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie 

Warszawa, dnia …………………… 
 

…………………………………………… 
  (nazwisko i imię) 

  nauczyciel/emeryt* 

 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

(adres zamieszkania)  

                                                           
Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 84                                                     
w Warszawie 
ul. Radzymińska 227 
03-611 Warszawa 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO  
DLA NAUCZYCIELI 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego. 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 



W załączeniu do wniosku przedkładam: 

  aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela; 

 dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia bądź kwotę przewidywanych kosztów  
      leczenia; 

 oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy 
      poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną;  

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

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

 
 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że podane informacje                    
są prawdziwe. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Gospodarowania Środkami 
Finansowymi przeznaczonymi dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów oraz zawartą 
w nim klauzulą informacyjną dotyczącą RODO.  

                                                                  
 

 

                                                      …..……………………….…….….                                  
                      (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 
 

DECYZJA DYREKTORA 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie przyznaje / nie przyznaje zapomogę z FZ 
w wysokości ………….… zł (słownie: ……………….…………………………………………..……….…) 

 
 
                                                                                                                                                          
   

                                                           …………………………………………                                                                                     
  (data, pieczątka i podpis dyrektora) 

 

* podkreślić właściwą informację. 



Załącznik nr 3 do Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną                                  
dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie 

 

Oświadczenie o dochodach netto przypadających na członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy 
poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną. 
 

……………………………………………. 
                       (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

We wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze mną pozostają następujące osoby: 

Lp. 
Wnioskodawca wniosku / członek rodziny  
(stopień pokrewieństwa: mąż, żona, dzieci) 

Dochody netto 
z ostatnich 3 miesięcy 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 
Oświadczam, ze średni dochód netto wyliczony na podstawie przychodów opodatkowanych                                
i nieopodatkowanych ze wszystkich źródeł osób, które pozostają ze mną we wspólnym gospodarstwie 
domowym wynosi ………… zł (słownie zł ……………………….…………………. na jedną osobę). 
Potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym podpisem. Znane mi są przepisy Uchwały  
Nr XIII/405/2007 Rady m.st. Warszawy z dn. 12 lipca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów 
świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym                       
jest m.st. Warszawa (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4442). 
Świadomy/a jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (Art. 233 KK). 
 
 
  ………………………..……..                                    …….……………………… 
                    (data)                                                                                                   (podpis) 

 
Uwaga 
W rubryce „Dochody netto” należy podać wszystkie źródła dochodu (pobory, emeryturę, rentę, zasiłek pielęgnacyjny, 
alimenty, inne). Średni miesięczny dochód netto przypadający na osobę w rodzinie oblicza się dzieląc sumę dochodów                    
z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną wszystkich osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym przez łączną liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie. 
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