Załącznik nr 2.
Do Regulaminu ZFŚS

...........................................................
(imię i nazwisko uprawnionego)

............................................................
(ulica, nr domu i mieszkania)

............................................................
(kod pocztowy, miejscowość)

...........................................................
(nr telefonu)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/y poinformowana/y o tym, że poniższe oświadczenie potwierdzone
własnoręcznym podpisem jest dokumentem w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania
cywilnego i może być zweryfikowane w trybie i na warunkach określonych w art. 253 tegoż
Kodeksu uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i
oświadczam, że:
1. Na moim wyłącznym utrzymaniu znajduje się...............osób
(wymienić osoby..............................................................................................................)
2. Miesięczny kwota brutto na jednego członka rodziny, to jest łączny dochód brutto
za ostatni rok wnioskodawcy i współmałżonka podzielony przez liczbę 12 miesięcy
oraz liczbę osób na ich wyłącznym utrzymaniu wymienionych w punkcie 1 z
uwzględnieniem wnioskodawcy i współmałżonka wynosi
……………………………… zł.
3. Sytuację materialną rodziny* wylicza się sumując wszystkie dochody rodziny
BRUTTO, o których mowa w punkcie 2 i dzieli się przez liczbę osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie a wynik podstawia się do wzoru:
miesięczna kwota brutto wyliczona na jednego członka rodziny (pkt.2) * x 100%
podzielona------------------------------------------------------------------------------ = ......... …%
przez kwotę minimalnego wynagrodzenia** obowiązującego w danym roku
Dane powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem
……………………………………………………………………………

Chodzież, dnia…………….

podpis

* w powyższym przypadku pojęcie rodziny obejmuje wyłącznie wnioskodawcę, współmałżonka oraz osoby na jego
wyłącznym utrzymaniu
* * minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku

Załącznik nr 3 wariant A
do Regulaminu ZFŚS

Chodzież, dnia…………
…………………….........................................
(imię i nazwisko uprawnionego)
............................................................

(ulica, nr domu i mieszkania)
...........................................................

(kod pocztowy, miejscowość)
...........................................................

(nr telefonu)
WNIOSEK
o przydział dofinansowania do wypoczynku w formie …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Ilość osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania…………………………
Lp.

Imię i nazwisko

Wiek

Stopień pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.

Określenie sytuacji finansowej uprawnionego wg kategorii określonych w załączniku nr 1
…………………………………………………………………………………………………………………....

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………..

/podpis uprawnionego/
DECYZJA
Przyznano
dofinansowanie
w
kwocie
………………………………
na
………………………………………………………………………………………………………….
/podać formę wypoczynku/
Nie przyznano z powodu…………………………………………………………………………….
Chodzież, dnia ………….

/podpis dyrektora /

Załącznik nr 3 wariant B
do Regulaminu ZFŚS
.......................................................

Chodzież, dnia …….........................................

(imię i nazwisko uprawnionego)
............................................................

(ulica, nr domu i mieszkania)
...........................................................

(kod pocztowy, miejscowość)
...........................................................

(nr telefonu)
WNIOSEK
o przydział dofinansowania do:
wczasów pracowniczych,
wczasów organizowanych we własnym zakresie,
obozów,
kolonii,
innych form
………………………………..…./jakich?/,
Przewidywany termin wczasów od …………do……………………………………….
Ilość osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania…………………………
Lp.

Imię i nazwisko

Wiek

Stopień pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.

Określenie sytuacji finansowej uprawnionego wg kategorii określonych w załączniku nr 1
…………………………………………………………………………………………………………………....

W przypadku wczasów organizowanych we własnym zakresie należy podać okolice, w
których wczasy będą organizowane
…………………………………………………………………
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………..

/podpis uprawnionego/
DECYZJA
Przyznano – nie przyznano dofinansowanie w kwocie ……………………………… na
………………………………………………………/podać formę wypoczynku/ Chodzież, dnia
………….

/podpis dyrektora /
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Nr wniosku …………………………….

Chodzież, dnia …….......................

WNIOSEK
o
przyznanie
pożyczki
z
Zakładowego
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych
………………………………………………………………………………………..w Strzelcach
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe: …………………………………………………
/ remont mieszkania, uzupełnienie wkładu, budowa domu /
Nazwisko i imię:

………………………………………………………………….…

Stanowisko:

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

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………….

Uprzejmie proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych pożyczki w wysokości ……………………z przeznaczeniem
na……………………………………………………………………………………………
…………………………………

/podpis wnioskodawcy/
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie jestem dłużnikiem ZFŚŚ.
…………………………………..

/podpis wnioskodawcy/
DECYZJA
Dyrektor …………………………………………………………………………w Strzelcach
( przyznaje / nie przyznaje ) Panu/Pani …………………………………………………
pożyczkę z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości ………………………zł
słownie:
………………………………………………………………………………………………………
..
z przeznaczeniem na:
………………………………………………………………………………………
…………………………………..

/pieczątka i podpis dyrektora szkoły /

5
do Regulaminu ZFŚS
Nr wniosku …………………………….

Chodzież, dnia …….......................

WNIOSEK
o
przyznanie
pożyczki
z
Zakładowego
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych
………………………………………………………………………………………..w Chodzieży
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe: …………………………………………………
/ remont mieszkania, uzupełnienie wkładu, budowa domu /
Nazwisko i imię:

………………………………………………………………….…

Stanowisko:

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

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………….

Uprzejmie proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych pożyczki w wysokości ……………………z przeznaczeniem
na……………………………………………………………………………………………
…………………………………

/podpis wnioskodawcy/
ZAŚWIADCZENIE
Pan/Pani
………………………………………………………………………………………………jest:
pracownikiem……………………………………………………………….w Chodzieży
zatrudnionym na czas …………………………………. na stanowisku ………………..
emerytem ……………………………………………………………………w Chodzieży
……………………………………….

/pieczątka i podpis ref. ds. kadrowych/
Oświadczam, że w/w ( jest / nie jest ) dłużnikiem ZFŚŚ.
…………………………………..

/pieczątka i podpis starszego referenta/
DECYZJA
Dyrektor …………………………………………………………………………w Chodzieży
( przyznaje / nie przyznaje ) Panu/Pani …………………………………………………
pożyczkę z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości ………………………zł
słownie:
………………………………………………………………………………………………………
..
z przeznaczeniem na:
………………………………………………………………………………………
…………………………………..

/pieczątka i podpis dyrektora szkoły /
Załącznik nr 5

6
do Regulaminu ZFŚS
UMOWA
w sprawie pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych
przeznaczonej na cele mieszkaniowe
Na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
/Dz. U. Nr 70 poz.335 z 1996 roku
z późniejszymi zmianami/ w dniu
……………………………
Pomiędzy
……………………………………………………………………………………w
Strzelcach zwanym dalej zakładem pracy reprezentowanym przez Dyrektora
…………………………………………………………………
w Strzelcach Panią/m
………………………………………, a Panią/em ………………………………………………
zwaną/ym dalej pożyczkobiorcą, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Decyzją Dyrektora …………………………………………………………………………..w
Strzelcach z dnia ……………………. została Pani/nu przyznana pożyczka w kwocie
………………………..
( słownie:………………… ………… ), oprocentowana w wysokości
….. % tj.
…………………………..…….zł w stosunku od całości kwoty z przeznaczeniem na :
…………………………………………………………………………………………
§2
Przyznana pożyczka podlega spłacie w ………………….….. miesięcznych ratach, poczynając
od dnia……………….. Pierwsza rata wynosi
……………+ odsetki ………….=
………………zł,
każda następna ………………………… zł. Spłaty rat miesięcznych dokonuje się do ostatniego
dnia miesiąca.
§3
Pożyczkobiorca upoważnia………………………………………………………………………..
w Chodzieży do potrącenia należnych rat, o których mowa w § 2 wraz z odsetkami.
§4
Niespłacona pożyczka, udzielona z ZFŚS staje się natychmiast wymagalna w razie wygaśnięcia
stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy przez pracownika oraz w razie rozwiązania
stosunku pracy w trybie art.52 Kodeksu Pracy lub za wypowiedzeniem z powodu nienależnego
wywiązywania się pracownika z jego obowiązków albo w przypadku rozwiązania stosunku
pracy przez pracownika za wypowiedzeniem w razie przeniesienia go do innego zakładu pracy.
§5
Pożyczka zostaje wypłacona gotówką na rękę pożyczkobiorcy lub przelewem na wskazane
przez niego konto: ……………………………………………………………………………
.
§6
Od przeterminowanych należności, o których mowa w § 12, 13, 14, będą naliczane odsetki
ustawowe.
§7

7
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przekazania pisemnej informacji w przypadku zmiany
adresu zamieszkania i miejsca pracy swojego poręczyciela.
§8
Poręczycielami muszą być osoby zatrudnione w placówce oświatowej, przy której istnieje
fundusz a ich stosunek pracy ma charakter stały.
§9
Pożyczkobiorca otrzymujący pożyczkę na zakup mieszkania zobowiązany jest przedłożyć
oświadczenie o przypuszczalnym terminie kupna.
§ 10
Po otrzymaniu pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedstawienia notarialnego aktu
kupna mieszkania.
§ 11
W przypadku niezrealizowania zakupu mieszkania w tym okresie, po upływie 6 m-cy od daty
wypłaty pożyczki, pożyczka staje się ściągalna w trybie natychmiastowym, wraz z odsetkami
wg stopy kredytu komercyjnego PKO BP z dnia otrzymania pożyczki.
§ 12
Poręczyciel wyraża zgodę na potrącenie należnych rat, o których mowa w § 2, z należnego
mu wynagrodzenia za pracę w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie dokona ich spłaty.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego.
§ 14
Umowę wykonano w ……………. jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
Pożyczkobiorca, zakład pracy ewentualnie inne zainteresowane komórki np. księgowość,
płace…
Pożyczkobiorca:
Pan/i ………………………………………………………………………………………………
dowód osobisty: seria …………………….numer ……………………………………………
wydany przez ……………………………………………………………………………………
Poręczyciele :
1. Pan/i …………………………………………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………..
dowód osobisty: seria …………………….numer ……………………………
wydany przez …………………………………………………………………
1. Pan/i ……………………………………………………………
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adres zamieszkania ……………………………………………………………
dowód osobisty: seria …………………….numer ……………………………
wydany przez …………………………………………………………
1. ………………………………………….
/ podpis poręczyciela /

…. …………………………………………....
/ podpis pożyczkobiorcy /

2. ………………………………………….
/ podpis poręczyciela /
Stwierdzam wiarygodność danych osobowych pożyczkobiorcy i poręczycieli
……………………………………………..

/ pieczątka szkoły /

……………………………………………

/ podpis dyrektora szkoły /
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Załącznik nr 6
do Regulaminu ZFŚS
………………………………
( imię i nazwisko )
………………………………
( adres zamieszkania )
………………………………
( nr telefonu )

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ Z ZFŚS
Proszę o przyznanie :
a)

jednorazowego pieniężnego świadczenia świątecznego

b)

bonu

c)

zapomogi losowej z powodu…………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Przyznane świadczenie:
d)

odbiorę osobiście w………………………………………………….
w Chodzieży

e)

proszę przelać na moje konto nr

Chodzież, dnia ………………………

……………………………
( podpis wnioskodawcy )

DECYZJA
Na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 oraz załącznika nr 1
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w………………………………………………………………………………………….
przyznano pomoc w formie………………………………………………..

w wysokości

………………………………zł

nie przyznano pomocy ( uzasadnienie )
…………………………………………………..……………………………………….
Chodzież, dnia ………………………

……………………………
/podpis dyrektora/
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Załącznik nr 7
do Regulaminu ZFŚS
Indywidualna roczna karta świadczeń z ZFŚS w……………………………………………..

………………………………………… …………..
Imię i nazwisko uprawnionego:
Lp.

data
przekaza
nia

forma przyznanego
świadczenia

przekazana
kwota

Potwierdzenie*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
razem
Kwota podlegająca
opodatkowaniu
Kwota podatku

*Odbiór w kasie podpisuje uprawniony, przelew, naliczenie i odprowadzenie podatku – osoba
sporządzająca odpowiedni dokument.

