Załącznik nr 2
...................................................
(imię i nazwisko pracownika)
...................................................
(zajmowane stanowisko)
...................................................
(adres)

...................................................
(miejscowość, data)

Pani/Pan*
.......................................................
Dyrektor
.......................................................
(nazwa przedszkola)

Wniosek
o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego
ze środków ZFŚS
Proszę o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego w formie wczasów**:
a) zakupionych w biurach turystycznych,
b) profilaktyczno-leczniczych, w tym także obejmujących
uzdrowiskowe,
c) organizowanych we własnym zakresie, tzw. wczasów pod gruszą.

leczenie

Prośba o dofinansowanie, o którym mowa, dotyczy następujących uprawnionych do
korzystania ze świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS członków mojej rodziny:
1. ………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………..
Oświadczam, że łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym niżej
wymienione osoby osiągające dochody brutto, które podaję zgodnie z aktualnym stanem
faktycznym:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Wysokość
osiąganych
dochodów za okres
……………………

1.
2.
3.
4.
5.
Dochody łącznie
Średni dochód przypadający
………………………

na

jednego

członka

………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)
*Niepotrzebne skreślić. ** Wybrać odpowiedni wariant.

rodziny

wynosi:

………….

Załącznik nr 3

Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku
urlopowego
Przyznaję
dofinansowanie
do
wypoczynku
urlopowego
……………………………………………………………..*następującym
uprawnionym, wymienionym we wniosku:
a) ……………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………….

w

formie:
osobom

Wysokość
dofinansowania
wynosi
łącznie
……………………
……………………………………………………………..).

zł

(słownie:

Powyższą kwotę dofinansowania ustalono na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1
Regulaminu ZFŚS obowiązującego w Przedszkolu Samorządowym nr 55 z Oddziałami
Integracyjnymi w Białymstoku.
Uzgodniono:
…………………………………..
(podpis i pieczątka dyrektora
przedszkola)
…………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)

*Wybrać odpowiedni wariant.

Załącznik nr 4

Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku
urlopowego
1. Odmawiam udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego w formie:
…………………………………………………………...* następującym osobom
uprawnionym, wymienionym we wniosku:
a) ……………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………….
2. Odmowę
uzasadniam
tym,
że
……………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………
(podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚS)

Uzgodniono:
…………………………………..
(podpis i pieczątka dyrektora
przedszkola)
…………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)
*Wybrać odpowiedni wariant

Załącznik nr 5
...................................................
(imię i nazwisko pracownika)
...................................................
(zajmowane stanowisko)
...................................................
(adres)

...................................................
(miejscowość, data)

Pani/Pan*
.......................................................
Dyrektor
.......................................................
(nazwa przedszkola)

Wniosek
o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS
Proszę o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie**:
a) kolonii i obozów,
b) „zielonych szkół” organizowanych w okresie trwania roku szkolnego,
c) inne …………..
Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa, dotyczy następujących uprawnionych do
korzystania ze świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS członków mojej rodziny:
1. ………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………..
Oświadczam, że łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym niżej
wymienione osoby osiągające dochody brutto, które podaję zgodnie z aktualnym stanem
faktycznym:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Wysokość
osiąganych
dochodów za okres
……………………

1.
2.
3.
4.
5.
Dochody łącznie
Średni dochód przypadający na jednego członka rodziny wynosi: ………….
…………………………………………………………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)
*Niepotrzebne skreślić ** Wybrać odpowiedni wariant

Załącznik nr 6

Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku dzieci i
młodzieży
1) Przyznaję dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie:
……………………………………………..*.
2) Dofinansowaniem objęte są następujące osoby wymienione we wniosku:
a) ……………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………….
Wysokość
dofinansowania
wynosi
…………………………….……..).

łącznie

………

zł

(słownie:

3) Dopłaty w ramach dofinansowania przysługują w kwotach określonych w tabeli
stanowiącej załącznik nr 2 Regulaminu ZFŚŚ obowiązującego w Przedszkolu
Samorządowym nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

Uzgodniono:
…………………………………..
(podpis i pieczątka dyrektora
przedszkola)
…………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)
*Wybrać odpowiedni wariant

Załącznik nr 7

Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku
dzieci i młodzieży
1. Odmawiam udzielenia dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży w formie:
……………………………………...*.
2. Odmowa dofinansowania dotyczy następujących osób wymienionych we wniosku:
a) ……………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………….
d) ……………………………………………………………….
3. Odmowę
uzasadniam
tym,
że
……………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………
(podać przyczynę odmowy, zgodnie z przepisami Regulaminu ZFŚS)

Uzgodniono:
…………………………………..
(podpis i pieczątka dyrektora
przedszkola)
…………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)
* Wybrać odpowiedni wariant

Załącznik nr 8
Tabela dofinansowania do wypoczynku

Lp.

Dochód na osobę w
rodzinie brutto (za
okres od …………)

1.
2.
3.
4.
5.

Do ……… zł
Od ……. do ……
Od ……. do ……
Od ……. do ……
Powyżej ……. zł

Kwota
dofinansowania do
wypoczynku
zorganizowanego
……………..zł
……………. zł
……………. zł
……………. zł
…………… zł

Kwota dofinansowania do
wypoczynku zorganizowanego
we własnym zakresie
………….....zł
…………… zł
…………… zł
…………… zł
…………... zł

Uzgodniono:
…………………………………..
((podpis i pieczątka dyrektora
przedszkola)
…………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)

Załącznik nr 9
Tabela dofinansowania do zakupu biletów wstępu do kina, teatru, opery, muzeum,
galerii, filharmonii, na koncerty i inne wydarzenia kulturalno-artystyczne
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Dochód na osobę w
rodzinie brutto (za
okres od …………)
Do ………. zł
Od ……. do ………
Od ……. do ………
Od ……. do ………
Powyżej ………… zł

Kwota dofinansowania

………… …..zł
……………. zł
………… …..zł
………… …..zł
……………. zł

Uzgodniono:
…………………………………..
(podpis i pieczątka dyrektora
przedszkola)

…………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)

Załącznik nr 10
Tabela dofinansowania do imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych w
formie wycieczek, kuligów, grzybobrania i innych form sportowo-rekreacyjnych,
zakupu karnetów na basen, siłownię, fitness i inne zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym
także do biletów wstępu na obiekty sportowo-rekreacyjne
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Dochód na osobę w
rodzinie brutto (za
okres od …………)
Do ………. zł
Od ……. do ………
Od ……. do ………
Od ……. do ………
Powyżej ………… zł

Kwota dofinansowania

………… …..zł
……………. zł
………… …..zł
………… …..zł
……………. zł

Uzgodniono:
…………………………………..
(podpis i pieczątka dyrektora
przedszkola)

…………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)

Załącznik nr 11
Tabela dofinansowania do opłat związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku, klubie
dziecięcym, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Dochód na osobę w
rodzinie brutto (za
okres od …………)
Do ………. zł
Od ……. do ………
Od ……. do ………
Od ……. do ………
Powyżej ………… zł

Kwota dofinansowania

………… …..zł
……………. zł
………… …..zł
………… …..zł
……………. zł

Uzgodniono:
…………………………………..
(podpis i pieczątka dyrektora
przedszkola)

…………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)

Załącznik nr 12
Tabela: rodzaje i wysokość przyznawanych środków na udzielanie pomocy materialnej
w formie rzeczowej, finansowej lub w formie bonów, talonów i innych znaków
uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi przez osoby uprawnione
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Dochód na osobę w
rodzinie brutto (za
okres od …………)
Do ………. zł
Od ……. do ………
Od ……. do ………
Od ……. do ………
Powyżej ………… zł

Rodzaj przyznanej pomocy
i jej wysokość
……………. zł
……………. zł
……………. zł
……………. zł
……………. zł

Uzgodniono:
…………………………………..
(podpis i pieczątka dyrektora
przedszkola)

…………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)

Załącznik nr 13
...................................................
(imię i nazwisko pracownika)
...................................................
(zajmowane stanowisko)
...................................................
(adres)

...................................................
(miejscowość, data)

Pani/Pan*
......................................................
Dyrektor
.......................................................
(nazwa przedszkola)

Wniosek
o przyznanie pomocy materialnej z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych
Proszę o przyznanie pomocy materialnej w formie…………………………** z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych

przedszkola

…………………………………………z

tytułu

……………………………………………… ………………………………………………….
Jednocześnie uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny (Dz.U z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) za fałszywe zeznanie, oświadczam,
iż

miesięczna

wysokość

przychodu

brutto

przypadającego

na

jedną

osobę

wynosi…………..……zł (słownie: ……………………………..……….…zł).
……………………………………...
(data i podpis wnioskodawcy)
*Niepotrzebne skreślić.
** Wskazać odpowiednio: rzeczowej, finansowej lub w formie bonów, talonów i innych znaków
uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi.

Załącznik nr 14
………………………
(miejscowość, data)

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

……………………………..
(dokładny adres zamieszkania)

……………………………
(zajmowane stanowisko)

Wniosek
o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Proszę o udzielenie pożyczki na*:
1) pokrycie kosztów związanych z zakupem lokalu mieszkalnego;
2) przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkaniowe;
3) remonty i modernizację:
a) lokalu mieszkalnego,
b) domu jednorodzinnego.
Oświadczam, że łącznie ze mną pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym niżej
wymienione osoby osiągające dochody brutto, które podaję zgodnie z aktualnym stanem
faktycznym:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Wysokość
osiąganych
dochodów za okres
……………………

1.
2.
3.
4.
5.
Dochody łącznie
Średni dochód przypadający na jednego
……………………
Proszę
o
udzielenie
pożyczki
……………………………………………….

członka
z

rodziny
ZFŚS

wynosi:
w

………….
wysokości

Terminy spłaty pożyczki będzie określać umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a
pożyczkobiorcą.

Uzasadnienie
wniosku:
………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………..………………………………………………………
………………………..
Załączniki do wniosku:
1. Akt notarialny potwierdzający zakup lokalu mieszkalnego.
2. Orientacyjny kosztorys remontu, modernizacji mieszkania lub domu jednorodzinnego.
3. Orientacyjny kosztorys przystosowania pomieszczeń na cele mieszkaniowe.

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

Dodatkowe informacje:
1. ……………………………………………………………………………
(data zatrudnienia wnioskującego)

2. ……………………………………………………………………………
(rok otrzymania ostatniej pożyczki)
*Wybrać odpowiedni wariant

Załącznik nr 15

Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki
1. Przyznaję pożyczkę na …………………………………………… w wysokości
…………………… zł (słownie: ………………………… złotych).
2. Terminy spłaty pożyczki zostaną określone w umowie w sprawie przyznania pożyczki.
Uzgodniono:
…………………………………..
((podpis i pieczątka dyrektora
przedszkola)
…………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)

Załącznik nr 16

Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pożyczki
1. Odmawiam udzielenia pożyczki
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskującego)

2. Uzasadnienie
odmowy
przyznania
pożyczki:
…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………
……………………..

Uzgodniono:
…………………………………..
(podpis i pieczątka dyrektora
przedszkola)
…………………………………………

(podpisy przedstawicieli organizacji
związkowych i pieczęć organizacji)

Załącznik nr 17

Umowa
w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe
Zawarta w dniu ………….. pomiędzy:
………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres zakładu pracy)

reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Pracodawcą”,
a Panią/Panem* ………………………………………………………………..
zatrudnioną/-ym w ……………………………………………………………
zamieszkałą/-ym w ……………………………………………………………,
zwaną/-ym dalej „Pożyczkobiorcą”
o następującej treści:
§ 1.
1. Zgodnie z decyzją z dnia …………………., na podstawie § 23 Regulaminu ZFŚS
obowiązującego w …………………………………………..., została Pani/Panu*
przyznana
pożyczka
…………………………….......................................................................
(rodzaj pożyczki)

w wysokości ………………zł (słownie ……………………….. …………………..
złotych).
2. Oprocentowanie pożyczki wynosi …….% w stosunku rocznym.
§ 2.
1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości, a okres jej spłaty wynosi ……….
2. Początek spłaty następuje od dnia ……………….. r.
§ 3.
Udzieloną pożyczkę rozkłada się na równe miesięczne raty w wysokości ……………………
zł każda.
§ 4.
W razie nieterminowego wpłacania rat przez Pożyczkobiorcę Pracodawca jest upoważniony
do dokonywania potrąceń zaległości z wynagrodzenia Pożyczkobiorcy na zasadach
określonych w art. 87 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108
ze zm.).
§ 5.
Niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie, w przypadku gdy:
a) nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy lub
b) nastąpiła sprzedaż lokalu mieszkalnego, na zakup którego udzielono pożyczki.

§ 6.
Udzielenie pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, uzależnione jest od poręczenia
co najmniej dwóch osób będących pracownikami …………………….., z którymi zawarto
umowę o pracę na czas nieokreślony.
§ 7.
1. Zmiana warunków zawartych w niniejszej umowie może być dokonana wyłącznie w
formie pisemnej.
2. Jakiekolwiek ustne lub dorozumiane ustalenia dotyczące zmiany warunków tej
umowy są nieważne.
§ 8.
Sprawy, których nie uregulowano w niniejszej umowie, podlegają przepisom Regulaminu
ZFŚS obowiązującego u Pracodawcy.
§ 9.
Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, o którym mowa w § 8 niniejszej
umowy.
§ 10.
Niniejszą umowę sporządzono w ………. jednobrzmiących egzemplarzach, z których po
jednym otrzymują: Pożyczkobiorca, Pracodawca, Poręczyciele oraz ……………………
Poręczyciele:
1. ……………………………………, nr dow. osob. …………………..
(imię i nazwisko)

zam. …………………………………………………………………..
2. ……………………………………, nr dow. osob. …………………..
(imię i nazwisko)

zam. …………………………………………………………………..
W przypadku gdy Pożyczkobiorca nie spłaci – na warunkach określonych tą umową –
udzielonej pożyczki, wyrażamy zgodę na potrącenie zadłużenia Pożyczkobiorcy z tego tytułu
z naszych wynagrodzeń.
1. ……………………………….
(podpis poręczyciela)

2. ……………………………….
(podpis poręczyciela)

…………………………….
(pożyczkobiorca)

*Niepotrzebne skreślić

………………………………..
(pracodawca)

………………………………...………………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..……
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
osoby uprawnionej do świadczeń ZFŚS w ……………………………… o sytuacji
materialnej, życiowej i rodzinnej *
1. Sytuacja materialna (na podstawie zeznania PIT za rok ……………………….)
Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto na członka mojej rodziny wyniósł:

do 1 000 zł
 1 001 zł – 1 500 zł
 1 501 zł – 2 000 zł

 2 001 zł – 2 500 zł
 2 501 zł – 3000 zł
 powyżej 3 000 zł

2. Sytuacja rodzinna
 1 dziecko na utrzymaniu w wieku: do 18 lat , do 25 lat 
 2-3 dzieci na utrzymaniu, w tym w wieku: do 18 lat , do 25 lat 
 4 i więcej dzieci na utrzymaniu w tym w wieku: do 18 lat , do 25 lat 
 osoba/rodzina bezdzietna
 dzieci dorosłe na własnym utrzymaniu
3. Sytuacja rodzinna
 samotne wychowanie dzieci/dziecka
 rodzina pełna
 osoba samotna
4. Inne informacje o sytuacji rodzinnej i życiowej**
…………………………………………………………………………………………………
•

•

Jestem poinformowany/a, że oświadczenie do celów ZFŚS jest dokumentem w świetle art. 245 kodeksu
postępowania cywilnego, a prawidłowość danych w nim zawartych może być weryfikowana w trybie art.
253 kpc oraz że kłamstwo w świadczeniu traktowane będzie jako oszustwo w celu wyłudzenia świadczeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).

……………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
*Oświadczenie należy złożyć ponownie, gdy zajdą zmiany w sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej osoby
składającej oświadczenie.
* * Dotyczy informacji, które osoba uprawniona uzna za istotne dla celów uzyskiwania świadczeń z ZFŚS.

