
ZASADY SPORZĄDZANIA WNIOSKU
O ŚWIADCZENIE SOCJALNE 

Z tworzonego na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.  o zaopatrzeniu
emerytalnym  funkcjonariuszy  ...  funduszu  socjalnego,  na  który  przeznacza  się
corocznie odpis  w wysokości   0,5 % środków planowanych na nasze emerytury
i renty, korzystamy w nieznacznym zakresie.

Zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  MSWiA  z  dnia  9  września  2004  r.
w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów ..., Straży Granicznej, ... oraz
ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124, z późn. zm.) środki funduszu przeznacza się
na:
1) zapomogi pieniężne; 
2)  dopłaty  do  kosztów  leczenia  oraz  zwrot  części  kosztów  opieki  paliatywno-

hospicyjnej; 
3) zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z

tego tytułu zasiłku pogrzebowego; 
4)  dopłaty  do  kosztów zakwaterowania,  wyżywienia  i  leczenia  w sanatoriach  lub

uzdrowiskach; 
5) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych

form rekreacji; 
6) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i  młodzieży w postaci

obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej; 
7) dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

Świadczenie przyznaje komendant oddziału lub ośrodka szkolenia Straży
Granicznej według właściwości terenowej określonej w decyzji KGSG. 

Ze względu na niejednolitość wymagań dysponentów funduszu w zakresie
załączników do wniosku, przed jego sporządzeniem wskazane jest ustalenie formy
i rodzaju wymaganych załączników. 

Do wniosku należy dołączyć: 
- odcinek emerytury/renty albo kopię  ostatniej decyzji w sprawie emerytury/ renty;
- zaświadczenie o dochodach małżonki/a lub ich braku,
- zaświadczenie o nauce/studiach dorosłego dziecka,
- rachunki, faktury, paragony (kopie) potwierdzające poniesione wydatki,
- zaświadczenie/ orzeczenie lekarskie o chorobach (ad pkt 2.).

Świadczenie  przyznawane  jest  na  wniosek  złożony  pocztą  osobiście  lub  za
pośrednictwem związku zrzeszającego emeryta rencistę, z uwzględnieniem sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego.

Pierwszeństwo  w  korzystaniu  ze  świadczeń  socjalnych  przysługuje
uprawnionym:
- posiadającym trudne warunki materialne;
-  poszkodowanym  na  skutek  klęsk  żywiołowych,  zdarzeń  losowych  powstałych

niezależnie od uprawnionego;
- sierotom zupełnym;
- samotnie wychowującym dzieci;
- ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających

specjalnej opieki i leczenia.


