
Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS  

PRELIMINARZ WYDATKÓW ZFSŚ NA ………….. rok 

 WEDŁUG GRUP DOCHODOWYCH 

I. Liczba osób uprawnionych do korzystania z funduszu 

wynosi:……………….. osób, w tym: 

 

- nauczycieli – …………….; 

- pracowników administracji i obsługi – …………………; 

- emerytowanych nauczycieli – …………………..; 

- emerytowanych pracowników niepedagogicznych – …………………………….;  

- dzieci – …………………. 

- współmałżonków - …………………………… 

 

 Świadczenia z funduszu będą zróżnicowane w zależności od dochodów brutto 

przypadających na jednego członka rodziny zgodnie z oświadczeniem  za ….…………rok.  

Uprawnieni pracownicy oraz emeryci/ renciści powinni złożyć oświadczenie o dochodach 

w sekretariacie szkoły do 31 maja danego roku kalendarzowego.  

 Osoby, które nie złożą oświadczenia w wyznaczonym terminie, będą zakwalifikowane do 

grupy o najwyższych dochodach.  

 

II. Grupy dochodowe opracowane  w zależności od miesięcznego dochodu 

członków rodziny 

I grupa dochodowa – dochód brutto na jednego członka rodziny do kwoty  1499 zł ;                                                                     

II grupa dochodowa – dochód brutto na jednego członka rodziny od  1500 zł  do  2799 zł ;                                                                           

III grupa dochodowa – dochód brutto na jednego członka rodziny od kwoty  2800 zł  

do 3999 zł;                                        

IV grupa dochodowa – dochód brutto na jednego członka rodziny od kwoty  4000 zł; 

III. Kwota dofinansowania do wypoczynku letniego dla pracowników i 

emerytów/rencistów (różnica między grupami wynosi 100 zł): 

I grupa -           …………………- zł;                                                                                                                                                                                                                                         

II grupa -          ……………...…- zł;                                                                                                                                                                           

III grupa -         ………………..- zł;                                                                                                                                                                                                                                    

IV grupa -          ………………..- zł;                                                                                                                                                                            

IV. Kwota dofinansowania do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników:  

(do wysokości 50% kwoty dofinansowania w grupie dochodowej rodzica) 

I grupa -           ………….……..- zł;                                                                                                                                                                                                                                         

II grupa -          …………..…….- zł;                                                                                                                                                                           

III grupa -         ………….………- zł;                                                                                                                                                                                                                                        

IV grupa -          ………..……….- zł;      

                                                                                              



V. Kwota dofinansowania do wypoczynku letniego dla współmałżonków: 

(10% wysokości kwoty dofinansowania w grupie dochodowej osoby 

uprawnionej) 

I grupa -           ………….……..- zł;                                                                                                                                                                                                                                         

II grupa -          …………..…….- zł;                                                                                                                                                                           

III grupa -         ………….………- zł;                                                                                                                                                                                                                                        

IV grupa -          ………..……….- zł;    

VI. Wysokość dofinansowania do działalności kulturalno–oświatowej  

i sportowo–rekreacyjnej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Wysokość pomocy finansowej w formie zapomogi socjalnej lub zapomogi 

losowej: 

1) Zapomoga socjalna – od 700 zł do 1000 zł  w zależności od grupy dochodowej 

(opodatkowana). 

2) Zapomoga losowa – od 1000 zł  w zależności od udokumentowanych zdarzeń  

i kosztów (bez podatku). 

 

VIII. Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe: 

Rodzaj świadczenia Maksymalna wysokość 
świadczenia 

Maksymalna ilość rat 
miesięcznych 

a) budowa lub zakup domu lub 
mieszkania, 

b) adaptacja pomieszczenia 
niemieszkalnego na lokal 
mieszkalny, 

c) uzupełnienie wkładu 
członkowskiego w spółdzielni 
mieszkaniowej, 

d) zamiana domu lub mieszkania, 
e) wniesienie kaucji wymaganej 

przy zasiedleniu lub zamianie 
mieszkania. 

 

15 000,00 36 

remont lub modernizacja mieszkania 
lub domu 
 

8 000,00 24 

 

Pracownik/emeryt/rencista współmałżonek dziecko 

I grupa - 100% 

II grupa – 90% 

III grupa – 80% 

IV grupa – 70% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 


