Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS
Kraków, dnia .....................................................

..................................................
( imię i nazwisko pracownika)

WNIOSEK
o przyznanie świadczenia z ZFŚS
W oparciu o regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgłaszam
wniosek o
dofinansowanie:................................................................................................................
wpisać rodzaj świadczenia (np. wypoczynek pracownika w okresie od..do.., dziecka, wyprawka, dopłata do
przedszkola)
dla..........................................................................................................................................................................
(jeśli dotyczy dofinansowania dla dzieci, podać datę urodzenia)
na okres ………………………………………………………………………………………………………….
(dotyczy dofinansowań do czesnego za żłobki i przedszkola)

Świadomy odpowiedzialności karnej z art.233 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam,
że przeciętny miesięczny dochód brutto mój i członków mojej rodziny, za okres ostatnich 3 miesięcy w
przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi
..............................................................................................................................................................................
(Słownie:..............................................................................................................................................................)

.....................................................
podpis pracownika

*Uwaga!
Za dochód uważa się wszelkie przychody brutto z tytułu :
zatrudnienia , działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło
alimentów , stypendiów , emerytur i rent,
dochód z gospodarstwa rolnego
świadczenie z programu 500+

Powyższy wniosek akceptuję
…………………………………………….
( data i podpis pracodawcy)

Zatwierdzono do wypłaty ze środków funduszu socjalnego ...........................................zł
…………………………………………….
( data i podpis pracodawcy)

Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS

………………………………………………………..
( imię i nazwisko)

Wniosek o zapomogę
1. Proszę o udzielenie mi zapomogi bezzwrotnej
Uzasadnienie...........................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2. Na utrzymaniu
posiadam................................................................................................................
( wymienić imiona i wiek oraz stopień pokrewieństwa)

3. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na członka rodziny w okresie ostatnich 3
miesięcy wynosi ……………………………………………………………………………..
Oświadczenie powyższe składam pod odpowiedzialnością karną art. 233 § 1 Kk.

.....................................................
(podpis wnioskodawcy)

Powyższy wniosek akceptuję
…………………………………………
(data i podpis pracodawcy)

Zatwierdzono do wypłaty ze środków funduszu socjalnego ...........................................zł
…………………………………………….
( data i podpis pracodawcy)

Załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS

Kraków dn. ………….

Stowarzyszenie SIEMACHA
ul. Długa 42
31 – 146 Kraków

UMOWA
POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
NA CELE MIESZKANIOWE
zawarta w dniu ……………………….
§1
Zostaje przyznana Panu/Pani …………………………………………………
ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczka w
wysokości……………… (słownie:…............................................................................)
z przeznaczeniem na ………………………………………………………………….
Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 1% od pełnej kwoty pożyczki za cały
okres trwania umowy.
§2
Przyznana pożyczka podlega spłaceniu w całości. Okres spłaty wynosi
………………………… Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od miesiąca
…………… w równych ratach miesięcznych po …………………………………….
Do I raty spłaty pożyczki doliczone zostaną odsetki w kwocie:…………………….
§3
Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat
pożyczki, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia,
poczynając od miesiąca ………………………………………….................................
§4
Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku
ustania stosunku pracy na jakiejkolwiek podstawie z jakiejkolwiek przyczyny.
§5
Niespłacona kwota pożyczki udzielonej na wkład mieszkaniowy lub
budowlany staje się natychmiast wymagalna w przypadku ustania stosunku
pracy na jakiejkolwiek podstawie z jakiejkolwiek przyczyny.
§6

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy a drugi pożyczkobiorca.
Poręczyciele pożyczki:
1. Pan(i)………………………………..zam. .........................................................
nr dowodu osobistego………………………………………………………….
2. Pan(i)………………………………..zam. ........................................................
nr dowodu osobistego………………………………………………………….
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez
wyżej wymienionego pracownika, wyrażamy zgodę na pokrycie należnej kwoty z
naszych wynagrodzeń.
…………………….
(poręczyciel)

…………………….
(pożyczkobiorca)

…………………….
(poręczyciel)

…………………….
(pożyczkodawca)

Przyznana kwota pożyczki zostanie przelana na konto bankowe pracownika:
……………………………………………………………………...................................
w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

