Załącznik nr 5
do Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych

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

Białystok, dnia…………………………

Imię i nazwisko pracownika/ emeryta/ rencisty/
opiekuna prawnego dziecka po zmarłym pracowniku uczelni

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNEJ DOPŁATY DO WYPOCZYNKU I LIMITU DLA DZIECI w 20..... roku

Proszę o przyznanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i w oparciu o złożone „Oświadczenie
uprawnionego do świadczeń socjalnych z ZFŚS w roku bieżącym”:
I. JEDNEJ DOPŁATY DO WYPOCZYNKU DZIECI
W ramach jednej dopłaty do wypoczynku uprawnione dzieci mogą w danym roku kalendarzowym uzyskać dopłatę do wczasów turystycznych
lub dopłatę do wybranych form zorganizowanego wypoczynku określonego w § 9 ust.4 Regulaminu należy wpisać jeden raz przy danych
dziecka: „X” przy wczasach turystycznych (wyłącznie ekwiwalent) lub „X” przy zorganizowanym wypoczynku

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Nazwa szkoły

Forma wypoczynku dziecka
Wczasy
turystyczne

Zorganizowany
wypoczynek

II. LIMIT na bilety, paczkę z okazji Dnia Dziecka, Choinki, z których skorzysta moje uprawnione dziecko w wieku 313 lat /decyduje rok urodzenia/
1) ………………………………..……….…………

3) ………………….………………..……………………

2) ………………………………..……….…………

4) ……………….…………………..……………………

(wpisać uprawnione dzieci)

……………………………………………….
podpis wnioskodawcy

ADNOTACJE
Potwierdzam, że wskazane przez wnioskodawcę dzieci są uprawnione do otrzymania w roku bieżącym w/w dopłaty i świadczenia.
I. Jednej dopłaty do wypoczynku do ………… uprawnionych dzieci w stawce ….................zł/osobę
II. Limitu na bilety, paczkę z okazji Dnia Dziecka, Choinki/ na ……….. uprawnionych dzieci do ..……..….zł/osobę
.
…………………………………………………….
podpis pracownika SSS

DECYZJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
o przyznaniu/ nie przyznaniu (niewłaściwe skreślić) dopłaty i świadczenia, o którym mowa w pkt. I, II, wniosku:
Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” przy UwB

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników UwB

ZZB i PB „Bibliotekarze Polscy”
ZZ UwB

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

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

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

data i podpis

data i podpis

data i podpis

DECYZJA KANCLERZA
Dopłata, o której mowa w pkt. I wniosku

Protokoły z dnia……………….…………………………

Świadczenie, o którym mowa w pkt. II wniosku

Protokoły z dnia …………………………………………

	
  

4

3

2

1

Wczasy turystyczne
/ekwiwalent/

Lp. Dotyczy dziecka

CZĘŚĆ ROZLICZENIOWA

Wykorzystana
dopłata zł
Rozliczono dnia

Pozostała dopłata
do wykorzystania
zł

Wypłata nastąpiła według listy nr ……..… z dnia ………………………….

………..……….zł (słownie złotych ………………………………………)

Liczba dzieci uprawnionych ……………..x ……………..…….zł. / osobę =

Naliczenie wyłącznie wczasów turystycznych/ekwiwalent/

Wypłata nastąpiła według listy nr …………… z dnia ………………….…

(słownie złotych ………….…………………………………………………)

Naliczenie różnicy po rozliczeniu zorganizowanego wypoczynku w kwocie
……………..……. zł/ na osobę

Koszt wypoczynku zł
wg faktury z dnia

Zorganizowany wypoczynek
Podpis
pracownika SSS

Rozliczenie przyznanej dopłaty do wypoczynku dziecka - stawka na dziecko …….…...……zł

2

…..…….……
podpis pracownika
SSS

podpis
pracownika SSS

Choinka
wartość zł

…..………………

Dzień Dziecka
wartość zł

Limit na bilety i paczkę
do ……..………zł/na dziecko

