………………………grudzień 2013r.
/miejscowość, data/

Zarząd
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
ul. Krowoderska 24/1
31-142 Kraków

Wnioskuję o przyznanie mi jednorazowej zapomogi materialnej (pomoc świąteczna).
Prośbę swoją motywuję ciężką sytuacją materialną/rodzinną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia
Człowieka ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków, moich danych osobowych.
WSZYSTKIE rubryki proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię: …………………….….…………….…… Nazwisko: ..…………….………………….……….
Miejsce zameldowania: ………-……………………...…………………...………….…………...…
/miejscowość, poczta/

………………………………………………………………………………….……………….….……
/ulica, nr domu, nr lokalu/

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres stałego zameldowania):
……………………………………………………………………………………………….…………..
/kod pocztowy, poczta, ulica, nr domu, nr lokalu/

Numer telefonu: …………………………………...………...………………………………...……...
Data (dd/mm/rrrr) i miejsce urodzenia:

.

.

r., ………...………..…….

Imię ojca i matki: …………………………………………..…...……..………………….……….…..
PESEL:
Nazwa Urzędu Skarbowego:
Kraków-Stare Miasto
Kraków-Krowodrza

Kraków-Nowa Huta

Kraków-Śródmieście
Kraków-Prądnik

Kraków-Podgórze
Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie

Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego (jeśli jest inny niż powyżej): ……………………...…..…..…
……………………………………………………………………………………………..........…..……
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Poniżej proszę zaznaczyć i uzupełnić odpowiednie pola:

1. Pomoc z opieki społecznej:

tak, średnia kwota na 1 miesiąc………….…………...

nie

2. Pomoc z innych organizacji:

tak, średnia kwota na 1 miesiąc………………………

nie

3. Alimenty:

tak, kwota za 1 miesiąc:……………….

nie

4. Ilość WSZYSTKICH osób w gospodarstwie domowym ……………., czyli:
 osoba składająca wniosek - 1
 dzieci powyżej 18 r. życia ….……………,
 dzieci do 18 r. życia ……………….….….,
 pozostałe osoby …………………………. (np.: współmałżonek, rodzice, dziadkowie,
rodzeństwo osoby, która składa wniosek).
5. Osoba samotnie wychowująca dzieci:

tak

nie

Do wniosku dołączam (dotyczy tylko tych osób, które nie dostarczyły wcześniej poniższych
dokumentów):
1) Akty urodzenia dzieci do 18 r. życia – do wglądu lub ksero.
2) Zaświadczenie o zarobkach za 2012 r. z Urzędu Skarbowego (wydawane bezpłatnie)
wszystkich osób od 18 r. życia. W przypadku dzieci uczących się w trybie dziennym
zamiennie zaświadczenie ze szkoły/ uczelni o kontynuacji nauki w bieżącym semestrze.

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z art. 272 Kodeksu Karnego i jestem
świadomy/-ma odpowiedzialności karnej grożącej za: złożenie oświadczenia zawierającego
nieprawdę (poświadczenie nieprawdy) oraz zatajenie prawdy.
……………………..
/czytelny podpis/
Potwierdzam

prawdziwość

powyższych

informacji

p. ……………………………………………….………...

i

przychylam

się

należącej/należącego

do

prośby

do

parafii

…………………………………………..…………………………………………………………….……
……….…………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………..
/pieczęć i podpis Księdza Proboszcza/
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