REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE,
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, MIEJSKIEJ HALI
SPORTOWEJ, MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
I GRUPY REMONTOWEJ W KARCZEWIE
Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych ( tekst jednolity Dz.U z 1996 r. Nr 70, poz. 355 z późn.
zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca
1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu
naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r.
Nr 43, poz. 168 z późn.zm.) ustala się w uzgodnieniu z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów, Regulamin Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej Regulaminem.

§ 1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem, przeznaczenie tych środków
na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i
warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu.

§ 2. Tworzenie funduszu
1. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
2. Wysokość odpisu na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim
lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie
z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, ogłoszonego przez GUS w Monitorze
Polskim.
3. Wysokość odpisu podstawowego zwiększa się o:
- 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.2,
na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do korzystania z funduszu,
- 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.2,
na każdą zatrudnioną osobę w stosunku do której orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności.
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4. Środki Funduszu zwiększa się o:
- wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych
korzystających z działalności socjalnej
- odsetki od środków funduszu,
- wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,
- darowizny oraz zapisy osób fizycznych lub prawnych
- wierzytelności zlikwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i
mieszkaniowego.
5. Pracodawca do dnia 30 września danego roku kalendarzowego przekazuje na
odrębny rachunek bankowy Funduszu równowartość dokonanych odpisów
i zwiększeń naliczonych zgodnie z pkt 2-3, z tym że do dnia 31 maja tegoż
roku przekazuje kwotę stanowiącą 75% odpisów.

§ 3. Uprawnieni do korzystania z funduszu
1. Ze świadczeń funduszu mogą korzystać:

a. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od
rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy oraz pracownicy
zatrudnieni na podstawie powołania, wyboru lub mianowania oraz ich
rodziny, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach
bezpłatnych
b. emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu, którzy rozwiązali umowę o
pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i ich rodziny,
c. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
d. niepracujący współmałżonek lub dzieci do lat 18-tu pracownika zmarłego
w czasie zatrudnienia – tylko w przypadku korzystania ze świadczeń
bezzwrotnych.
§ 4. Przeznaczenie i podział funduszu
Środki funduszu przeznacza się na:
1. w 55% na finansowanie (dofinansowanie):

a/ pomocy rzeczowej, finansowej dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej,
b/ zapomóg losowych,
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c/ wypoczynku urlopowego osób uprawnionych zorganizowanego we
własnym zakresie
d/ działalność kulturalno-oświatową w postaci wycieczek turystycznokrajoznawczych, biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, sportowe,
rozrywkowe,
e/ przyznawanie rzeczowych świadczeń okolicznościowych z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
2. w 45% na finansowanie:

zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe w postaci pożyczek
na cele mieszkaniowe ( budowa, remont domu, zakup domu, remont
mieszkania, uzupełnienie wkładów mieszkaniowych).

§ 5. Zasady przyznawania świadczeń z funduszu
1. Przyznawanie świadczeń oraz ich wysokość uzależnia się od sytuacji
życiowej, rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej.
2. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. Przyznanie osobom
uprawnionym świadczeń należy do decyzji Burmistrza.
3. Świadczenia z funduszu przydziela się na wniosek uprawnionej osoby.
4. Ubiegający się o świadczenia składają pisemny wniosek z oświadczeniem
o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.
Wzór wniosku i oświadczenia stanowi – Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
5. Osoby składające wnioski o świadczenia z Funduszu są obowiązane
wiarygodnie je uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony dochód na osobę w
rodzinie.
Przez dochód rozumie się dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych (pomniejszone o potrącone od wynagrodzenia składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe) w roku
poprzedzającym datę złożenia wniosku.
Przez członków rodziny rozumie się osoby pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Dochód na osobę w rodzinie określa się uwzględniając sumę dochodów
członków rodziny uzyskanych w roku poprzednim, dzieląc tę sumę przez
liczbę osób.

- 4 -

6. W razie uzasadnionych wątpliwości Komisji co do prawdziwości
oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o świadczenie z
Funduszu, Komisja Socjalna może zażądać udokumentowania
podanych danych. W przypadku nie spełnienia tego żądania wniosek zostanie
oddalony.
7. W razie udowodnienia osobom uprawnionym, że złożyły nieprawdziwe
oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, lub zużyły
przyznaną pomoc na cel niezgodny z jej przeznaczeniem, można pozbawić te
osoby uprawnień do ubiegania się o świadczenia finansowane z Funduszu na
okres od jednego roku do trzech lat. Wyjątek może dotyczyć tylko świadczeń
przyznanych dla dzieci tych osób.
8. Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego są uznaniowe. W przypadku odmownego załatwienia wniosku osobie
zainteresowanej Komisja Socjalna podaje uzasadnienie rozstrzygnięcia w
formie pisemnej
- Załącznik Nr 6 do Regulaminu.
9. Decyzja w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia jest
ostateczna.
10. Pomoc finansową przyznaje się na podstawie tabeli, określającej kwoty
dofinansowania w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Tabela
wysokości dopłat jest opracowywana przez Komisję w zależności od
posiadanych środków przed przydzielaniem dofinansowań.
Wzór tabeli stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
11. Z pomocy finansowej lub rzeczowej z powodu trudnej sytuacji materialnej,
życiowej, rodzinnej uprawniona osoba może skorzystać raz na dwa lata
w wysokościach określonych w cd. Załącznika nr 3 do Regulaminu.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona może
uzyskać pomoc finansową lub rzeczową więcej niż raz na dwa lata.
13. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku urlopowego należy składać do 31
maja każdego roku – Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
14. Dopłaty na organizację wypoczynku letniego przysługują pracownikom pod
warunkiem wykorzystania urlopu wypoczynkowego w danym roku na okres
nie krótszy niż kolejnych 14 dni kalendarzowych /10 dni roboczych/.
15.W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego
traci on prawo do dopłaty w danym roku.
16.Wnioski o pomoc finansową /zapomogi/ można składać na bieżąco,
według potrzeb – Załącznik Nr 4 do Regulaminu.
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1. Pożyczkę na cele mieszkaniowe może otrzymać pracownik zatrudniony
zarówno na czas nieokreślony jak i określony, z tym, że pracownik
zatrudniony na czas określony musi spłacić pożyczkę w czasie trwania
umowy o pracę. Pożyczkę na cele mieszkaniowe może otrzymać również
emeryt i rencista.
2. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane ze środków Funduszu
do wysokości 5.000 zł.
3. Maksymalna kwota pożyczki dla emerytów i rencistów - byłych
pracowników – 2.000 zł.
4. Spłatę pożyczki udzielonej na remont i modernizację mieszkania można
rozłożyć maksymalnie na 3 lata, natomiast pożyczkę przeznaczoną na zakup
mieszkania, budowę lub przydział ze spółdzielni mieszkaniowej można
rozłożyć maksymalnie na 4 lat.
5. Pożyczki, których założony okres spłaty przekracza 12 miesięcy są
oprocentowane w wysokości 3% rocznie.
Pożyczki, których okres spłaty nie przekracza 12 m-cy są oprocentowane
1,5% w skali roku.
Skrócenie okresu spłaty po podpisaniu umowy nie spowoduje zmiany
w naliczonych odsetkach.
6. Podstawą do przyznania pożyczki jest wniosek osoby uprawnionej z
podpisami dwóch żyrantów zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w
Karczewie lub jednostkach organizacyjnym gminy, które zawarły umowy
o prowadzeniu wspólnego funduszu socjalnego, zatrudnionych na czas
nieokreślony - Załącznik Nr 5 do Regulaminu.
7. Kwalifikacji wniosków dotyczących przyznania pożyczki dokonuje Komisja
Socjalna w kolejności wpływu wniosków. Decyzję w sprawie przyznania
pożyczki podejmuje Burmistrz.
8. Wypłata pożyczki następuje po podpisaniu umowy pomiędzy wnioskodawcą,
a Burmistrzem-Administratorem Funduszu, która zawiera termin spłaty,
ilość i wysokość rat – Załącznik Nr 7 do Regulaminu.
9. Pożyczkę spłaca się w miesięcznych ratach. Raty pożyczki będą regulowane
z bieżącego wynagrodzenia za płacę lub regulowane bezpośrednio na konto
funduszu jako indywidualne wpłaty.
10. Spłata miesięcznych ustalonych rat następuje nie później niż po upływie
miesiąca od udzielenia pożyczki.
11. W przypadku niespłacania zaciągniętej pożyczki przez pożyczkobiorcę,
żyranci solidarnie będą obciążeni spłatą pozostałej do spłacenia pożyczki.
Pożyczki, o których mowa w ust.1 podlegają natychmiastowej spłacie w
przypadku rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia stosunku pracy,
chyba że administrujący Funduszem wyrazi zgodę na odstąpienie od

natychmiastowej spłaty na pisemną prośbę byłego pracownika.
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Burmistrz Karczewa, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, może
zmniejszyć wysokość miesięcznej raty lub zawiesić ratalne spłaty
/nie dłużej niż na okres jednego roku/.
13. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki zostaje
całkowicie umorzona.
14. Osoba uprawniona może otrzymać nową pożyczkę tylko po całkowitym
spłaceniu poprzedniej zgodnie z umową.
§ 7. Administrowanie funduszem
1. Funduszem administruje Burmistrz Karczewa.
2. W Urzędzie Miejskim w Karczewie działa Komisja Socjalna, będąca
organem opiniodawczym w sprawach przyznawania świadczeń z Funduszu.
3. Komisja składa się z przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miejskiego,
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Miejskiej Hali Sportowej oraz Grupy Remontowej w Karczewie.
4. Koordynatorem pracy Komisji jest 3 osobowy Zarząd Komisji, wybrany
przez komisję spośród jej członków.
5. Rozpatrywanie wniosków oraz przyznawanie świadczeń jest protokołowane.
6. Fundusz gromadzony jest na osobnym rachunku bankowym,
7. Nie wykorzystany w danym roku fundusz przechodzi na rok następny.
8. Komisja raz w roku, do 31 marca, na zebraniu pracowników, składa
sprawozdanie z wykonania rocznego budżetu ZFŚS.
§ 8. Ustalenia końcowe
1. Regulamin uzgodniono z przedstawicielami jednostek objętych tym
regulaminem. Wszelkie zmiany w regulaminie podlegają uzgodnieniu z
przedstawicielami i wymagają formy pisemnej.
2. Regulamin jest ogólnie dostępny wszystkim uprawnionym w sekretariacie
Burmistrza, Zarządzie Komisji i stronie internetowej Urzędu.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu ZFŚS
Karczew, .............................................. ........
...................................................
....................................................................
/ imię i nazwisko /
.....................................................................
/ adres zamieszkania /
....................................................................
/ Nazwa zakładu pracy /

Pan
inż. Władysław Dariusz Łokietek
B u r m i s t r z Karczewa

WNIOSEK
przyznanie świadczenia rzeczowego w 200.. r.
Zwracam się z uprzejma prośbą o udzielenie mi świadczenia ze środków Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym:
L.p. Imię i Nazwisko

Data
urodz.

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/nauki

1.
2.
3.
4.
5.
Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny /na podstawie dochodów
uzyskanych w roku ................. wynosi ................ zł.
Dochód powyższy będzie stanowił podstawę do realizacji wszystkich świadczeń z
ZFŚS w roku ...............
O ś w i a d c z e n i e
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1Kodeksu karnego
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku
danych.
W przypadku powzięcia podejrzenia o podanie nieprawdziwych informacji o wysokości
dochodu, Administrator Funduszu przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. Zgodnie z § 5
pkt 7 Regulaminu podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym spowoduje
wykluczenie z możliwości skorzystania z tego świadczenia.

....................................................
/ podpis pracownika /

Załącznik Nr 6
do Regulaminu ZFŚS
Karczew, dnia ………………… r.
Nasz.znak.: ………………..
Pan(i)
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

ZAWIADOMIENIE

Dot. (nie)przyznania świadczenia socjalnego.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z póź. zm.)

(nie)przyznaję Panu(i)
…………………………………………………………………………………………………..
(rodzaj świadczenia)

w wysokości ………………… zł (słownie: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Uzasadnienie
Komisja Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy,
na posiedzeniu w dniu …………………………. zaopiniowała pozytywnie*/negatywnie*
Pana(i) wniosek z dnia ………………………….., w sprawie przyznania pomocy z
Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych.

……………………………..
(podpis i pieczęć pracodawcy)

Otrzymują:
1. adresat
2. Referat Finansowo - Budżetowy UM w Karczewie
3. a/a

Załącznik Nr 3
do Regulaminu ZFŚS

Tabela przyznawania pomocy rzeczowej lub finansowej*

L
p
1
2
3
4

Dochód netto pracownika
do 1.500 zł
1.501 zł – 2.000 zł
2.001 zł – 2.500 zł
pow. 2.500 zł

1 do 1.000 zł
2 od 1.001 zł do 2.000 zł
3 pow. 2.001 zł

Świadczenie

I rata

II rata

800
600
400
200

400
300
200
100

400
300
200
100

Emeryci i renciści
200
-------------------150
-------------------100

-----------------------------

* Wymagany wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego
bony świąteczne w 2007 r. /Wielkanoc, Boże Narodzenie/

Tabela przyznawania dofinansowania na „gruszę” 2007

Lp
1
2
3
4
5

Dochód na członka
rodziny
do 1.000 zł
1.001 zł – 2.000zł
2.001 zł – 3.000 zł
3.001 zł – 4.000 zł
pow. 4.001 zł

Świadczenie
600
500
400
300
200

cd. Załącznik Nr 3
do Regulaminu FŚS

Zasady i warunki przyznawania
zapomóg bezzwrotnych

Rodzaj
świadczenia

Za
po
m
o
ga
lo
so
wa

Śmierć
osoby
najbliższej

Indywidua
-alne
zdarzenie
losowe

Zapomoga
socjalno –
bytowa
/podatek - 19 %/

Zapomoga
zdrowotna
/bez podatku/

Dochód na
osobę w
rodzinie

---------------

Rozpatrywane indywidualnie
(zależnie od
zdarzenia)

Do 1000
1001 – 1500
1501 – 2000
Pow. 2001

Wysokość
świadczenia
/zł/

2.000

Do 1.500

500
400
300
200

2.000
------------

Częstotliwość
ubiegania się o
świadczenia

Podstawa
przyznania
świadczenia

W przypadku
zdarzenia

Kserokopia aktu
zgonu

W przypadku
zdarzenia

Potwierdzenie o
zaistniałym
zdarzeniu

Raz na 2 lata

Raz w roku

Wniosek i
potwierdzenie
dochodu brutto
z ostatnich
3 m-cy oraz
oświadczenie
o dochodzie
współmałżonka

Wniosek oraz
zaśw. lekarskie
potwierdzające
stan zdrowia

Osoby
uprawnione do
otrzymania
Pracownik
Współmałżonek
Dzieci
Emeryt
Rencista

Pracownik
Współmałżonek
Dzieci
Emeryt
Rencista

Pracownik
Emeryt
Rencista

Pracownik
Współmałżonek
Dzieci
Emeryt
Rencista

EMERYCI / RENCIŚCI

Załącznik Nr 4
do Regulaminu ZFŚS

Karczew, dnia...................................

WNIOSEK
o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zapomogi losowej - zapomogi materialnej
Imię i nazwisko .....................................................................................................
Data urodzenia .......................................................................................................
Emer. / renta – grupa ..............................................................................................
/ odpowiednie podkreślić /

Adres zamieszkania ...............................................................................................
Nr konta bankowego:……………………………………………………………..
I/. Uzasadnienie wniosku / zapomoga losowa wymaga udokumentowania /.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
II /. Dochody rodziny :
1.wysokość emerytury lub renty wnioskodawcy....................................................
proszę dołączyć ksero odcinka emer./renty

2.czy pracuje dodatkowo .......... wysokość dochodu .......................
3.wysokość wynagrodzenia członków rodziny – lub wysokość emerytury,
renty ............................................................................
II/. Dodatkowe dane :
1. ilość osób na utrzymaniu ...............................................................
2. miejsce pracy współmałżonka........................................................
IV/. Średni dochód na osobę w rodzinie wynosi ...............................................
Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem,
równocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu ZFŚS.

...........................................
podpis wnioskodawcy
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V. Propozycja Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Komisja proponuje przyznać / nie przyznać / zapomogę .......................................
w wysokości ...................................................................................................... zł

Podpisy członków Komisji ……………………………………………………….
…………………………………………………….....
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Protokół nr ......................
z dnia ...............................

VI. Akceptacja Burmistrza Karczewa
Po zasięgnięciu opinii Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych zgodnie z protokołem z dnia ………………………………………
przyznaję / nie przyznaję /
zapomogę ……………………………….. w wysokości …………… zł,
słownie ………………………………………... zł.

.....................................................................
/podpis Administratora Funduszu/

Karczew, dnia...................................
PRACOWNIK
WNIOSEK
o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zapomogi losowej - zapomogi materialnej

…………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko
……………………………………….……………………………………………
miejsce pracy / wydział/
stanowisko
…………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania
Nr konta bankowego:……………………………………………………………..
I. Uzasadnienie wniosku:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
II. Deklaracja o przychodach rodziny:
Oświadczam, że średni miesięczny dochód na członka rodziny uzyskany w
poprzednim roku kalendarzowym, wykazany w rozliczeniach podatkowych
za rok ubiegły mieści się w przedziale:
a) do 1.000,00 zł. b) 1.001,00 zł do 2.000,00 zł. c) powyżej 2.001,00 zł*
* proszę odpowiednie podkreślić
III. Dodatkowe dane:
1.ilość osób na utrzymaniu
2.miejsce pracy współmałżonka

……………………………………...
……………………………………...

Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem i równocześnie
oświadczam, iż zapoznałam/em/ się z treścią Regulaminu przydzielania pomocy
finansowej pracownikom.
……………………………….
Podpis wnioskodawcy

- 2 IV. Propozycja Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Komisja proponuje przyznać / nie przyznać / zapomogę .......................................
w wysokości ...................................................................................................... zł

Podpisy członków Komisji ……………………………………………………….
…………………………………………………….....
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Protokół nr ......................
z dnia ...............................

VI. Akceptacja Burmistrza Karczewa
Po zasięgnięciu opinii Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych zgodnie z protokołem z dnia ………………………………………
przyznaję / nie przyznaję /
zapomogę ……………………………….. w wysokości …………… zł,
słownie ………………………………………... zł.

.....................................................................
/podpis Administratora Funduszu/

Załącznik Nr 2
do Regulaminu ZFŚS
.................................................................
imię i nazwisko
.................................................................
adres zamieszkania
.................................................................
nazwa zakładu pracy
Pan
inż. Władysław Dariusz Łokietek
Burmistrz Karczewa

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi świadczenia ze środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na organizację wypoczynku letniego.
Przydzielone mi świadczenie przeznaczę na organizację wypoczynku w 200.. r.

.................................................................
/podpis wnioskodawcy/

Potwierdzenie wykorzystania urlopu przez pracownika kadr.

Komisja proponuje przyznać świadczenie
przy dochodzie na osobę .................... w wysokości ........................... zł

Podpisy członków Komisji

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

