Załącznik nr 1
do regulaminu ZFŚS

Warszawa, dnia ……….………….. r.

……………………………………………………….
(Imię i nazwiska pracownika ChAT)

Do Komisji Socjalnej
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w miejscu

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci:

1) …………….…………………………. urodzonej/nego w dniu ………………….. r.,
(Imię i nazwisko)

2) …………….…………………………. urodzonej/nego w dniu ………………….. r.,
(Imię i nazwisko)

3) …………….…………………………. urodzonej/nego w dniu ………………….. r.,
(Imię i nazwisko)

4) …………….…………………………. urodzonej/nego w dniu ………………….. r.,
(Imię i nazwisko)

5) …………….…………………………. urodzonej/nego w dniu ………………….. r.,
(Imię i nazwisko)

W załączeniu kserokopie odpisów aktów urodzenia.

………………………………….
(podpis)

Załącznik nr 2
do regulaminu ZFŚS

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE
PRACOWNIKA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….

Oświadczam, że w roku ……..…… moja rodzina składała się z ………. osób i uzyskała
średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ...........................................................
Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że
wyżej podane informacje są zgodne z prawdą.
.............................................................................
(data i podpis wnioskującego)

Informacja:
1 Członkami rodzin pracowników — uprawnionymi do świadczeń z Funduszu są:
a) współmałżonek, w przypadku gdy nie ustanowiono rozdzielności majątkowej, pobierający zasiłek dla bezrobotnych
od co najmniej 2 miesięcy,
b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka, przysposobione, przyjęte na
wychowanie w ramach rodziny zastępczej do lat 18, natomiast jeżeli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
2 Należy podać kwotę średniego miesięcznego dochodu netto wszystkich członków rodziny za rok poprzedzający rok
przyznania świadczenia, w przeliczeniu na jednego członka rodziny z tytułu: zatrudnienia, wpływów dotyczących
kosztów utrzymania duchownego, działalności rolniczej, gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów,
stypendiów, emerytur i rent itp.

Załącznik nr 3
do regulaminu ZFŚŚ

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
DLA PRACOWNIKA I CZŁONKÓW RODZINY
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

................................................................................................ urlop wypoczynkowy zamierzam
(Imię i nazwisko pracownika)

wykorzystać w okresie ...........................................................................

Oświadczam, że wspólnie zamieszkała i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe rodzina
składa się z następujących osób:
Imię i nazwisko

Pokrewieństwo
członka rodziny

Data urodzenia
dziecka

Miejsce pracy/nauki

Rodzaj
świadczenia1
WR

wnioskodawca

1 – wpisać znak x we właściwą kolumnę:
WR – obóz, kolonia, zimowisko, płatne sanatorium lub inny wypoczynek w formie zorganizowanej imprezy grupowej
WI – dopłata do wypoczynku indywidualnego (nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku)

Małżonkowie zatrudnieni w ChAT wypełniają oddzielne wnioski, natomiast dane o
dzieciach wpisuje jeden z małżonków.
...............................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

WI

Wypełnia ChAT:
DECYZJA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA ORAZ ZWROCIE KOSZTÓW:
● Dochody rodziny wynoszą............................................................................... zł/na rok
● Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi.................................. zł.
● Ilość osób w rodzinie:.......................
Na podstawie zgłoszonego wniosku przyznaje się dopłatę do wypoczynku w roku ……………..:.
* dla wnioskodawcy:...........................................................................................
* dla dzieci ........................................................................................................
...................................................................
(Przewodniczący Komisji)

Załącznik nr 4
do regulaminu ZFŚS

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………

Zwracam się z prośbą o przyznanie zapomogi.

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

Do wniosku dołączam:

Załącznik nr 5
do regulaminu ZFŚS

Warszawa, dnia …………….…….. r.
……………………………………………………….
(Imię i nazwiska pracownika ChAT)

Do Komisji Socjalnej
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w miejscu

Uprzejmie proszę o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych przeznaczonej na …..........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
w wysokości: ............................................................. zł (słownie: .......................................................
………………………………………………………………………………………………………...,
którą zobowiązuję się spłacić w ciągu …………… lat (słownie: …………………………………….
Dołączam załączniki:..............................................................................................................................
……………………………....................................................................................................................

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

WYPEŁNIA ChAT
.......................................................................................................

spłacono – nie spłacono

(Data i wysokość ostatniej pobranej pożyczki z ZFŚS)

Forma zatrudnienia: zatrudnienie na czas nieokreślony / określony, wymiar etatu ……………… .

Komisja Socjalna w składzie:
………………………….
………………………….
………………………….
rozpatrzyła wniosek pozytywnie/negatywnie.
Komisja wnioskuje przyznanie / nie przyznanie pożyczki w wysokości …………………………..zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….. złotych.
Okres spłaty wyniesie ............................. lat, wysokość raty ..................................... zł.

Załącznik nr 6
do regulaminu ZFŚŚ

UMOWA
pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

zawarta w dniu ......................................... pomiędzy Chrześcijańską Akademią
Teologiczną w Warszawie, zwaną dalej zakładem pracy, w imieniu którego działa Dyrektor
Administracyjny P. ......................................................................, a P. ......................................
……………….……………………….. zwany dalej pożyczkobiorcą, zatrudnionym w
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Par. 1
Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie .......................................
słownie: ....................................................................................................., z przeznaczeniem
na ............................................................................................................................................... .
Par. 2
Pożyczka oprocentowana jest w wysokości ....................... % w stosunku rocznym.
Okres spłat pożyczki z odsetkami wynosi ..................... lat.
Par. 3
Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić zakładowi pracy pożyczkę wraz z odsetkami, w
równych ratach pieniężnych po ........................................................................., począwszy od
dnia ................................ .
Par. 4
Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki, wraz z
odsetkami z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.
Par. 5
Niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku
rozwiązania umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron umowy, w każdym trybie.

Par. 6
1. Pożyczkobiorca proponuje za poręczycieli:
1) P. ......................................................................., zam. .......................................................
.............................................................................................................................................
nr dowodu osobistego .........................................................................................................

2) P. ......................................................................., zam. .......................................................
.............................................................................................................................................
nr dowodu osobistego .........................................................................................................
2. W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę
wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z
odsetkami z naszych wynagrodzeń.
1) Podpis poręczyciela

2) Podpis poręczyciela

....................................

........................................
Par. 7

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Par. 8
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Par. 9
Spory, które mogą ewentualnie wyniknąć na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby zakładu pracy.
Par. 10
Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden otrzymuje zakład pracy i jeden pożyczkobiorca.

Pożyczkobiorca:
…........................................

Dyrektor Administracyjny:
..............................................

