Wypełnić drukowanymi literami – druk obustronny
w SP45 w Białymstoku

Załącznik Nr 13cdo Regulaminu ZFŚS

SP45 : 163/……/………
………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

………………………………………………...
(stanowisko)

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI PRACOWNIKÓWAKTUALNIE
ZATRUDNIONYCH I BYŁYCH PRACOWNIKÓW (EMERYTÓW, RENCISTÓW,
OSÓB NA ŚWIADCZENIU KOMPENSACYJNYM I PRZEDEMERYTALNYM)
Proszę o przekazanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SP Nr 45przeznaczonego
dla dzieci za rok ………. na dofinansowanie kosztów wypoczynku mojego dziecka:

Lp.

Dzieci uprawnione(Imię i nazwisko)

Rodzaj
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Miejsce nauki potwierdzone
zaświadczeniem ze szkoły/uczelni(dotyczy dzieci między 18 a 25 roku
życia)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
z tytułu uczestnictwa w wypoczynku zorganizowanym w formie: ..........................................................................
(np. wczasy zorganizowane przez instytucję do tego uprawnioną, kolonie, obóz, zimowisko, wczasy we własnym
zakresie)

przez podmiot, prowadzący działalność w tym zakresie ........................................................................................................
(nazwa podmiotu)

...........................................................................................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu)

w miejscowości ......................................................w terminie od ...................................do .................................
w kwocie ....................................... .
Ja niżej podpisany/a, własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w
złożonym wniosku. Jednocześnie stwierdzam, że znana jest mi treść regulaminu ZFŚS obowiązującego w
jednostce.

………………………………………………
( czytelny podpis wnioskodawcy)

Wypełnić drukowanymi literami – druk obustronny
w SP45 w Białymstoku

Załącznik Nr 13cdo Regulaminu ZFŚS

UWAGA!
Na podstawie Regulaminu ZFŚS SP Nr 45 Rozdział V §9 pkt. 1c „krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i
młodzieży od 3 do lat 18, a jeśli się kształci w systemie dziennym do ukończenia szkoły (nie dłużej niż do 25
roku życia)..”.
Dzieci uprawnione do otrzymywania świadczeń socjalnych powyżej 25 roku życia muszą posiadać orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (§8 pkt. 4 Regulaminu ZFŚS SP Nr 45)

Załączniki:
- Dokument (faktura VAT, rachunek) potwierdzający uczestnictwo dziecka w wypoczynku zorganizowanym, z którego
wynikać będzie co najmniej:







nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego wpłata została
dokonana,
tytuł zapłaty (tj. zapłata za wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko),
imię i nazwisko dziecka korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku
imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,
kwotę,
datę dokonania zapłaty

- aktualne zaświadczenie potwierdzające naukę dziecka w szkole/ uczelni ( dot. dzieci pomiędzy 18 a 25 rokiem życia)
- kserokopia orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ( dot. dzieci powyżej 25 roku życia)
Zakład pracy jest zobligowany do zastosowania przedmiotowego zwolnienia od podatku jedynie wtedy, gdy
wydatek został rzeczywiście poniesiony i odpowiednio udokumentowany.

Białystok, dnia .................................

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

* niepotrzebne skreślić

