
…………………………………..                                               DYREKTOR
     /  imię i nazwisko /                                                               Wojskowego  Biura  Emerytalnego

                                                                  ul. Francuska  30                                                   
                                                                                                     40 – 028  KATOWICE                                              
…………………………………..                                               
     / adres zamieszkania /

…………………………………...
     / nr emerytury lub renty /

…………………………………….                                  
      / nr  telefonu /                                            
                                                                        WNIOSEK

1. Proszę  o udzielenie świadczenia socjalnego: * 
    a/ zapomogi  pieniężnej,
    b/ zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej,
    c/ częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatorium, uzdrowisku, zakładzie rehabilitacyjnym.   
                          
 
2. Uzasadnienie  składanego  wniosku
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. Osoby uwzględniane przy ustalaniu wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego:

- wnioskodawca   ……………………………………………………
                                               /  imię i nazwisko /
- członkowie gospodarstwa domowego wnioskodawcy:

   a/ małżonek……………………………………………………
                                               /  imię i nazwisko /

   b/ dziecko……………………………………………………
                                /  imię i nazwisko, data urodzenia /

   c/ dziecko……………………………………………………
                                /  imię i nazwisko, data urodzenia /

   d/ dziecko……………………………………………………
                                /  imię i nazwisko, data urodzenia /

   e/ dziecko……………………………………………………
                                /  imię i nazwisko, data urodzenia /

   f/ dziecko……………………………………………………
                                /  imię i nazwisko, data urodzenia /



4. Przedkładam zaświadczenie (-a) o moich pozostałych dochodach¹ ( poza emeryturą i rentą wojskową )
   oraz osób wykazanych w pkt. 3  - tak / nie**

5. Przyznane świadczenie socjalne przekazać na:* 
    - rachunek bankowy,
    - rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
    - pocztą na adres zamieszkania.

6.  Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy(-a)  
      odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego.

   …………………………………….
                / data  i  podpis /

7. Załączniki:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

8. Przyznaję świadczenie socjalne w wysokości ………. (słownie złotych …………………..……………………….)

    Nie przyznaję świadczenia socjalnego**

Data  ………………………….

………………………………..
/ podpis organu emerytalnego /

*   Właściwe podkreślić
** Niepotrzebne skreślić.

_______________

¹ Należy podać przychody z innych źródeł w tym świadczenie wychowawcze (500+),  (pomniejszone o podatek dochodowy,
składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne,   składki  na  ubezpieczenie  społeczne,  dodatek  pielęgnacyjny,  zasiłek  pogrzebowy,
świadczenia  rodzinne,  świadczenia  socjalne,  świadczenia  przysługujące  osobie  bezrobotnej),  a  dla  wykazanych  członków
gospodarstwa domowego również z emerytury i renty.
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Załącznik do wniosku o świadczenie socjalne

…………………………………..                                              
    /  imię i nazwisko /                                                              
                                                                                                     
…………………………………..                                               
     / adres zamieszkania /                                                           DYREKTOR
                                                                                             Wojskowego  Biura  Emerytalnego
…………………………………...                                              ul. Francuska  30                                                     
     / nr emerytury lub renty /                                                                  40 – 028  KATOWICE                                             

…………………………………….                                  
      / nr  telefonu /                                                                              

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że na dochody netto mojej rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku składają się: *
1. moja emerytura (renta) ………………………….………………………….  zł.
2. moje inne dochody (z pracy, umów) ……………………………………….. zł.
3. moje dochody z działalności gospodarczej ....……………….………………zł.
4. dochody  małżonka …………………………………………………………. zł.
5. dochody dzieci wraz ze świadczeniem wychowawczym (500+).……………………. zł.
              DOCHODY RODZINY RAZEM……………………………………. zł.

                                                                                                  …………………………………….
                                                                                                                    / data  i  podpis /

Do wniosku świadczeniobiorcy o przyznanie świadczenia socjalnego dołącza się:

1. W  przypadku  pogorszenia  warunków  materialnych należy  załączyć  aktualne  imienne  rachunki  lub  faktury  
(za ostatnie 3-miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) związane z leczeniem, zakupem sprzętu medycznego,
rehabilitacyjnego, z wydatkami na materiały i pomoce szkolne, zakupem podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego
(pralka,  lodówka,  kuchenka,  odkurzacz,  radio  i   telewizor).  Aktualne  imienne  rachunki  i  faktury   należy  załączyć  
w oryginale.

2. W  przypadku  przewlekłej  choroby należy  przedstawić  aktualne  zaświadczenie  lekarskie  z  adnotacją,  
że  osoba  jest  przewlekle  chora lub  kserokopię  aktualnego  zaświadczenia  potwierdzone  pieczęcią  lekarza  
z aktualną datą. Przedłożenie samego zaświadczenia lekarskiego kwalifikuje do otrzymania zapomogi, jednak jej wysokość
zależna jest od udokumentowania poniesionych wydatków fakturą lub rachunkiem.

3. Ubiegając się o częściowy zwrot kosztów leczenia w sanatorium, uzdrowisku, zakładzie rehabilitacyjnym  należy dołączyć
rachunek lub fakturę w oryginale za pobyt w sanatorium oraz kopię skierowania przez uprawniony podmiot np. NFZ.
Częściowy  zwrot  przysługuje  dla  świadczeniobiorcy  albo  członków  gospodarstwa  domowego,  raz  na  dwa  lata
kalendarzowe.

4. W przypadku uzyskiwania dochodów poza emeryturą, rentą wojskową do wniosku o świadczenie socjalne należy dołączyć:

      zaświadczenie   w  oryginale  za  miesiąc,  poprzedzający  miesiąc  złożenia  wniosku  potwierdzające  dochód
świadczeniobiorcy  i   uprawnionych członków  gospodarstwa domowego  wraz ze świadczeniem wychowawczym
(500+) o których mowa w  §3 rozporządzenia.  Należy potwierdzić przychody z wszystkich źródeł (poza emeryturą lub
rentą wojskową),  pomniejszone o podatek dochodowy,  składki  na ubezpieczenie zdrowotne,  składki na ubezpieczenia
społeczne,  dodatek   pielęgnacyjny,   zasiłek  pogrzebowy,  świadczenia   rodzinne,  świadczenia  socjalne,  świadczenia
przysługujące osobie bezrobotnej a dla członków gospodarstwa domowego również przychody z emerytury i renty.   W
przypadku   świadczeń   emerytalno-rentowych   z   ZUS, ZER MSW   należy   załączyć zaświadczenie w oryginale  
z  ZUS, ZER MSW  o wysokości  świadczenia  emerytalno-rentowego. 

5. Dla uczących się dzieci powyżej 16-go roku życia należy dołączyć zaświadczenie w oryginale o kontynuowaniu   nauki 
w szkole lub na studiach.  

* Niepotrzebne skreślić.
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