Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS

Wniosek o udzielenie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu
dot. udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej
Ad. 1. Pomoc finansowa w formie gotówki.
Ad. 2. Zakup paczki okolicznościowej dla dzieci i młodzieży.

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………...
Telefon: ……………………….. adres e-mail: …………………………………………………
Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………...
Zwracam się z prośbą o udzielenie mi z ZFŚS PIW w Brzegu następujących świadczeń:
Lp.

Należy zaznaczyć wybrane
świadczenia wpisując „x”

Rodzaj świadczenia

1

Pomoc finansowa w formie gotówki

2

Zakup paczki okolicznościowej dla dzieci i młodzieży

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Wniosek należy złożyć do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Data wpływu wniosku do PIW Brzeg ……………………………..

1

Warunki przyznania świadczenia
– wnioski, wykaz załączników do przedłożenie, zasady przyznania (wyciąg z Regulaminu ZFŚS PIW w Brzegu)

Ad. 1. Pomoc finansowa w formie gotówki: nie ma konieczności składania dodatkowych załączników.
Uwaga: Pomoc finansowa w formie gotówki jest przyznawana osobie uprawnionej 1 raz do roku w miarę
posiadanych środków w wysokości określonej w Rocznym planie ZFŚS PIW w Brzegu, z zastrzeżeniem, że
kwota pomocy określona w planie jest wysokością prognozowaną i może ulec zmianie spowodowanej
wystąpieniem nieplanowanych wydatków oraz dokonaniem korekty wysokości odpisu.
a)

Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie wniosku w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

b)

Świadczenie to jest przyznawane i wypłacane w miesiącu grudniu, po dokonaniu korekty wysokości odpisu
i w związku z nim korekty Rocznego planu ZFŚS PIW w Brzegu.
Odmowne rozpatrzenie wniosku może nastąpić w przypadku nie złożenia wniosku w terminie

c)

lub w przypadku braku wystarczających środków po dokonaniu korekty wysokości odpisu.
Ad. 2. Zakup paczki okolicznościowej dla dzieci i młodzieży.
Wnioskuję o zakup paczki okolicznościowej dla niżej wymienionych dzieci:
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia dziecka

Wiek w latach

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Uwaga: Zakup paczki okolicznościowej dla dzieci i młodzieży przysługuje osobie uprawnionej 1 raz do roku
na każde dziecko – od roku, w którym dziecko kończy 1 rok życia – do końca roku kalendarzowego, w którym
dziecko kończy 15 lat, pod warunkiem:
a) Złożenia wniosku na każde dziecko w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
b) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu ustala, że zamiast tradycyjnych paczek świadczenie zostanie
zrealizowane w formie finansowej i zostanie przelane na konto osoby uprawnionej składającej wniosek, która
w imieniu dziecka, wybierze to co jest dostosowane do zainteresowań dziecka, jego wieku, czy oczekiwań.
c) Osoba uprawniona nie dołącza do ww. wniosku żadnych faktur i innych dowodów potwierdzających zakup
paczki dla dziecka.
d) Odmowne rozpatrzenie ww. wniosku nastąpi w przypadku nie złożenie wniosku w terminie lub złożenia
w ciągu roku kolejnych wniosków o zakup paczki na to samo dziecko.
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