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Aneks nr 1/2018
do Regulaminu ZFŚS 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Żorach

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące 
zmiany:

1. W § 6 pkt. 2c przyjmuje treść: „pomoc rzeczowa dla dzieci od 0 do 6 lat”
2. W § 6 usuwa się pkt. 7
3. W § 8 pkt. 6 przyjmuje treść: 

„ Dofinansowanie świadczeń, o których mowa w §6 ust.2 pkt.6   każdorazowo określi 
komisja socjalna, lecz nie więcej niż 70% kosztów imprezy dla każdego uprawnione-
go.  Pracownik,  który zadeklarował  swoje  uczestnictwo w organizowanej  imprezie, 
wycieczce i na poczet organizatorów wpłacił określoną kwotę pieniężną, a następnie 
nie skorzystał z imprezy, nie otrzyma zwrotu wpłaconej sumy.”

4. W § 8 usuwa się pkt. 7
5. Ustala się:

1) nowy załącznik nr 1 do Regulaminu- Plan finansowy na rok 2018 (w zał.)
2) nowy załącznik nr 2 do Regulaminu- Projekt działalności socjalnej oraz 

harmonogram imprez kulturalno-oświatowych i sportowo- rekreacyjnych na 
rok 2018 (w  zał.)

3) nowy załącznik nr 3  do Regulaminu- tabele dopłat  (w zał.) 

4) nowy załącznik nr 5 do Regulaminu- wzór wniosku (w zał.)

5. Zmiany wchodzą z dniem  15.02.2018r.

Podpisy komisji socjalnej:          

1. ……………………………

2. ……………………………



Załącznik nr 1  do Regulaminu ZFŚS – ZSP-8

PLAN WYDATKÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH ZFŚS
NA ROK 2018

Planowany odpis na ZFŚS  ZSP-8 wynosi :  98 879,00zł

 pozostałość z roku ubiegłego:  36 008,00zł

Razem : 134 887,00zł

Rodzaj pomocy socjalnej Kwota 

1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli 30 000,00

2. Świadczenia dla dzieci uprawnionych

2a, 2b Dofinansowanie do różnych form wypoczynku 
dla dzieci

4 000,00

2c Pomoc rzeczowa dla dzieci 0-6 2 500,00

3. Zapomogi losowe 2 000,00

4. Pomoc rzeczowa: bony, paczki lub 
świadczenie pieniężne

44 187,00

5. Dofinansowanie do różnych form wypoczynku 
pracowników

15 000,00

6. Dofinansowanie do wyjazdów i działalności 
kulturalno- artystycznej, rekreacyjno-
sportowej, spotkań integracyjnych.

11 200,00

7. Pożyczki na cele mieszkaniowe. 26 000,00

Razem: 134 887,00



Załącznik nr 2  do Regulaminu ZFŚS – ZSP-8

Projekt działalności socjalnej oraz harmonogram
  imprez kulturalno-oświatowych i sportowo

 rekreacyjnych na rok 2018

Termin Rodzaj działalności socjalnej

Marzec- czerwiec Pomoc rzeczowa w formie świadczenia pieniężnego.

Czerwiec- sierpień Świadczenia urlopowe dla nauczycieli

Wrzesień Dofinansowania  do  wypoczynku  letniego  dla 
uprawnionych

Grudzień Pomoc  rzeczowa  w  formie  świadczenia  pieniężnego 
oraz pomoc rzeczowa dla małych dzieci

Do 3 razy w roku wg 
potrzeb

Impreza masowa, grupowy wyjazd, udział w imprezie 
kulturalnej, spotkanie integracyjne



Załącznik  Nr 3 do Regulaminu ZFŚS –ZSP-8

Tabela dopłat do różnego rodzaju świadczeń socjalnych na rok 2017

Lp.

Wysokość 
dochodu na osobę 

w rodzinie
(Brutto)

Wypoczynek 
niezorganizowany

„wczasy pod 
gruszą”

dla uprawnionych

Wypoczynek 
zorganizowany 

dla 
uprawnionych

Wypoczynek 
zorganizowany

dla dzieci
 

Pomoc 
rzeczowa 
dla dzieci

0-6 lat

1. do 2100,00 500,00 350,00 350,00 120,00

2.
od 2101,00
do 3600,00 350,00 300,00 300,00 110,00

3.
od 3601,00
do 5100,00 300,00 250,00 250,00 100,00

4.
powyżej 
5100,00 250,00 200,00 200,00 90,00



Załącznik Nr 5 do Regulaminu ZFŚS- ZSP-8

Żory, dnia ………….……

WNIOSEK  OSOBY UPRAWNIONEJ
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  NR 8 W ŻORACH

Imię i nazwisko uprawnionego.………………………………………….

Imię  i  nazwisko  osób korzysta jących z   dotac j i   oraz   s topień  

pokrewieństwa…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Rodzaj świadczenia:
     

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż dochód miesięczny na jednego członka mojej rodziny wynosi 

brutto  :*      

1. do  2100,00zł

2. od  2101,00 do 3600,00zł

3. od  3601,00 do 5100,00zł

4. powyżej 5100,00zł

                                                           ………………………………..
                                                            data i podpis uprawnionego

     
J٭ Odpowiednie  podkreśl ić         



DECYZJA ZAKŁADOWEJ KOMISJI ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH

przyznano٭, odmówionoJ٭  świadczenie w kwocie:
……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

świadczenie  przyznano ,٭  n ie  przyznanoJ٭ decyzją  komisj i  na 

posiedzeniu  w dniu  ….…………….. ,  zgodnie  z  ……….. . . . . . . . . . .

Regulaminu  ZFŚS  ZSP-8,   uwzględnia jąc  wysokość  dochodów 

podanych w oświadczeniu  uprawnionego.

                                               Pod p i s  kom is j i :

1 . …………………………….

2 . …………………………….

3 . …………………………….

J٭ Odpowiednie  podkreśl ić         




