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REGULAMIN  

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH 

W CENTRUM EDUKACJI  OGRODNICZEJ   

W SZCZECINIE 
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I. Podstawy prawne. 

§1. 

Regulamin został opracowany w oparciu o następujące przepisy: 

1) Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity 

Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 02 grudnia 2004 roku ze zm.), 

2) Ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń 

Socjalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 70, poz. 335 z 26 czerwca 1996 roku ze 

zm.), 

3) Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o Związkach Zawodowych (tekst jednolity 

Dz. U. Nr 79, poz. 854 z 31 lipca 2001 ze zm.), 

4) Ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 51, poz. 307 z 31 marca 2010 roku ze zm.), 

5) Ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21, 

poz. 94 z 16 lutego 1998 roku ze zm.), 

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09 marca 2009 roku 

w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania 

odpisu na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349 

z 18 marca 2009 roku ze zm.), 

7) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 

z 08 czerwca 2006 roku ze zm.), 

8) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie 

organizacji wypoczynku zagranicznego ze środków ZFŚS. 
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II. Postanowienia ogólne. 

§2 . 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Funduszu - należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych; 

2) Szkole - należy przez to rozumieć Centrum Edukacji Ogrodniczej 

w Szczecinie; 

3) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie; 

4) Dyrektorze lub Pracodawcy - należy przez to rozumieć Dyrektor Centrum 

Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie; 

5) Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciel lub wychowawca; 

6) Emerytach i rencistach - należy przez to rozumieć byłych pracowników, którzy 

przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek 

pracy z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę; 

7) Dzieciach - należy rozumieć dzieci w wieku do 18 roku życia, a jeżeli się 

kształcą - nie dłużej niż do 25 roku życia; 

8) Organizacjach związkowych - należy przez to rozumieć Zarząd Oddziału 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie; 

9) Komisja - należy przez to rozumieć Komisję Socjalną przy Centrum Edukacji 

Ogrodniczej w Szczecinie. 

§3 . 

1) Środkami Funduszu administruje Dyrektor. 

2) Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 

3) Środki Funduszu niewykorzystane w roku kalendarzowym przechodzą na rok 

następny, powiększając Fundusz do wykorzystania w roku następnym. 
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§4. 

1) Fundusz jest funduszem celowym i niekorzystanie z jego świadczeń nie uprawnia 

do żądania ekwiwalentu. 

2) Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. 

Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji 

do jakiejkolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie. 

3) Wnioski załatwione odmownie nie wymagają uzasadnienia, a decyzja Dyrektora 

odmawiająca świadczenia jest ostateczna. 

4) Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane 

w formie pieniężnej lub rzeczowej. 

§5 . 

1) Przygotowany przez Pracodawcę, nie później niż do 31 marca każdego roku, 

projekt rocznego planu - po zapoznaniu się przez Komisję Socjalną - podlega 

uzgodnieniu z Komisją Socjalną, nie później niż do 10 maja każdego roku 

kalendarzowego. 

2) Opracowany, zgodnie z podstawami prawnymi, Regulamin określający zasady 

wykorzystania Funduszu, w tym podział Funduszu na poszczególne cele 

i warunki przyznawania świadczeń uprawnionym, wymaga uzgodnienia 

z Komisją Socjalną. 

3) Przyznawanie świadczeń socjalnych z Funduszu jest uzgadniane z Komisją 

Socjalną. 

4) Raz w roku, w terminie do końca marca, dyrektor przedstawia w formie pisemnej 

załodze placówki oraz Komisji Socjalnej sprawozdanie z realizacji Funduszu za 

ostatni rok. 

III. Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego środkami. 

§6 . 

1) W Szkole tworzy się Fundusz na mocy przepisów wyszczególnionych w § 1. 

2) Podstawą naliczania odpisów na pracowników objętych Kartą Nauczyciela oraz 

pracowników administracji i obsługi jest przeciętna, planowana w danym roku 
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kalendarzowym, liczba osób (przeliczona na etaty), zatrudniona w Szkole, 

skorygowana na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. 

3) Podstawą naliczenia odpisów na emerytów i rencistów (odpisów obowiązkowych 

i nieobowiązkowych) jest sporządzona ich imienna lista (bez przeliczania na etaty 

i korygowana na koniec roku). 

4) Wysokość odpisów na poszczególne osoby wynosi: 

a) dla nauczycieli pracujących: iloczyn liczby nauczycieli i 110% kwoty bazowej 

(art. 53.1 KN); 

b) na jednego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi (po przeliczeniu 

na pełny etat) - 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku 

poprzedniego, jeśli jest wyższe; 

c) dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) - 5% pobieranych przez nich 

emerytur i rent. 

§7 . 

Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez: 

1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych, 

2) odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 

3) odsetki od środków Funduszu, 

4) wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego, 

5) inne środki określone w odrębnych przepisach. 

§8 . 

1) Regulamin, plan rzeczowo - finansowy, sprawozdanie z realizacji planu za rok 

ubiegły, załączniki oraz wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia z Komisją 

Socjalną. 

2) Wszystkie osoby zamierzające w danym roku kalendarzowym skorzystać ze 

świadczeń dofinansowywanych z Funduszu powinny złożyć w terminie do 

5 marca każdego roku informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Przedstawić do wglądu 
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roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni wszystkich uprawnionych do dnia 

15 maja każdego roku. 

3) Osobie, która nie złoży informacji wymienionej w § 8 ust. 2, Dyrektor nie 

przyznaje świadczenia z Funduszu. 

4) Do końca marca danego roku świadczenia przyznawane są w oparciu o złożone 

oświadczenie (informację) z roku poprzedniego, chyba, że uprawniony złoży 

wcześniej nowe oświadczenie. 

5) Świadczenia socjalne przyznawane są każdorazowo na wniosek uprawnionego 

(oprócz świadczeń urlopowych dla nauczycieli), składanych do Komisji Socjalnej, 

na formularzu wg ustalonego wzoru, wraz z wymaganymi dokumentami lub ich 

poświadczonymi kopiami. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

6) Wysokość świadczeń zależy od sytuacji losowej, materialnej i rodzinnej 

wnioskodawcy. 

§9 . 

1) Ustala się następujące terminy składania wniosków: 

a) do 05 marca; 

b) do 05 czerwca; 

c) do 05 września; 

d) do 05 grudnia. 

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się składanie wniosków 

w innych terminach. 

3) Wypłata świadczenia następuje w ciągu 7 dni od uzgodnionego stanowiska 

z Komisją Socjalną, nie później niż w ciągu 14 dni od terminu określonego w § 9 

ust. 1 i ust. 2. 

4) W uzasadnionych sytuacjach rozpatrywanie wniosków nastąpi w terminie 

późniejszym. 
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IV. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu. 

§10 .  

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń z Funduszu w części socjalnej 

są: 

1) nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w Szkole; 

2) pracownicy administracji i obsługi Szkoły zatrudnieni na podstawie umowy 

o pracę; 

3) emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę jako pracownicy Szkoły; 

4) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich 

i zdrowotnych; 

5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-4. 

§11 . 

Członkami rodzin, o których mowa w § 10 pkt 5, są: 

1) współmałżonkowie; 

2) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach 

rodziny zastępczej (na podstawie decyzji sądowej), dzieci współmałżonka, 

pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, o ile nie ukończyły 18 lat, a jeżeli 

nie pracują i pobierają naukę w formach szkolnych - do ukończenia nauki, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; 

3) osoby wymienione w pkt. 2 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym lub umiarkowanym - bez względu na wiek; 

4) małżonek po zmarłym pracowniku uprawniony do renty rodzinnej, której wyskość 

(brutto) nie przekracza 150% najniższego świadczenia z tego tytułu; 

5) dzieci po zmarłym pracowniku do ukończenia 18 lat, a uczące się - do ukończenia 

25 roku życia. 

§12 .  

Uprawnienia do korzystania z Funduszu tracą: 

1) osoby przebywające na urlopach bezpłatnych; 
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2) członkowie rodziny wymienieni w §11 pkt 1-5 w przypadku wstąpienia w związek 

małżeński. 

V. Świadczenia dofinansowywane ze środków Funduszu. 

§13 .  

1) Wydatkowanie środków z Funduszu, na poszczególne cele i rodzaje działalności 

socjalnej, odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego 

planu dochodów i wydatków Funduszu. 

2) Fundusz przeznaczony jest na: 

a) pomoc socjalną (ZFS) - bezzwrotną; 

b) pomoc mieszkaniową (ZFM) – zwrotną. 

3) Dyrektor, w porozumieniu z Komisją Socjalną, może dokonać uzasadnionych 

przesunięć środków pomiędzy wymienionymi grupami. 

§14 . 

1) Środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie następujących rodzajów 

działalności socjalnej: 

a) wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do ukończenia 25 lat (jeżeli 

studiują); 

b) wypoczynku krajowego i zagranicznego zorganizowanego przez pracodawcę 

(wycieczki); 

c) wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników (tzw. „wczasy 

pod gruszą"); 

d) indywidualnych wycieczek krajowych lub zagranicznych; 

e) wczasów profilaktyczno-leczniczych oraz pobytów w sanatorium na leczeniu 

lub rekonwalescencji; 

f) imprez sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych oraz biletów wstępu 

i karnetów na imprezy kulturalno-rekreacyjne poprzez zakup biletów na taką 

działalność przez Szkołę; 
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g) pomocy rzeczowej i finansowej (zapomogi pieniężne bezzwrotne), zapomogi 

dla poratowania zdrowia (długotrwała choroba - zainteresowani są 

zobowiązani do dostarczenia zaświadczeń lekarskich); 

h) udzielenia pracownikom oraz emerytom i rencistom pomocy rzeczowej 

w formie zakupu niezbędnych towarów i artykułów żywnościowych, bonów 

towarowych lub świadczeń finansowych w związku ze zwiększonymi 

wydatkami w okresie świątecznym; 

i) zwrotne pożyczki mieszkaniowe. 

2) Pomoc (zapomoga) w formie rzeczowej polega na zakupieniu ze środków 

Funduszu konkretnych towarów i usług, jeśli tego wymaga sytuacja socjalna 

uprawnionych (np. podręczniki, lekarstwa, odzież, buty, żywność, opał itp.). 

3) Nauczycielom - zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta 

Nauczyciela - z odpisu na Fundusz wypłaca się do końca sierpnia każdego roku 

świadczenia urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym jest mowa 

w przepisach o Funduszu, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy 

i okresu zatrudnienia Nauczyciela w danym roku szkolnym. 

4) Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są wszyscy czynni 

nauczyciele. 

5) Wysokość świadczenia urlopowego Nauczyciela zależy od wymiaru zatrudnienia 

i okresu pracy, bez uwzględniania kryterium socjalnego. Przepracowane godziny 

ponadwymiarowe nie stanowią podstawy do podwyższenia tego świadczenia. 

§15 . 

1) Zapomoga losowa może być przyznana w przypadku indywidualnych zdarzeń 

losowych, klęsk żywiołowych i ciężkiej lub długotrwałej choroby lub śmierci 

najbliższego członka rodziny, tj. współmałżonka lub dziecka. 

2) Do wniosku o zapomogę należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia 

potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego oraz wysokości poniesionych strat 

lub wydatków, związanych z tym zdarzeniem. 

§16 .  
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1) Pomoc mieszkaniowa udzielana jest dla pracowników zatrudnionych na czas 

nieokreślony, którzy przepracowali w placówce minimum 1 rok, na: 

a) budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu 

jednorodzinnego, 

b) zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub zakup domu 

jednorodzinnego - od spółdzielni mieszkaniowej, firmy budującej domy 

w ramach działalności gospodarczej, od osoby fizycznej, 

c) modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal 

mieszkalny, 

d) przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

e) uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, 

f) koszty wykupu zajmowanych lokali na własność, 

g) koszty remontu i modernizacji mieszkania lub domu, 

h) kaucje i opłaty wymagane przy kupnie i zamianie mieszkań. 

2) Z pomocy mieszkaniowej (ZFM) pracownik może korzystać raz na 3 lata. 

3) Udzielona pożyczka na cele mieszkaniowe podlega oprocentowaniu w wysokości 

3% rocznie. 

4) Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe może być udzielona do wysokości 

5 000,00 zł (pięć tysięcy 00/100) złotych. Wysokość kwoty pożyczki może ulec 

zmianie w ramach posiadanych środków. 

5) Okres spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem rozpoczyna się nie później niż po 

upływie 3 miesięcy od daty jej udzielenia. 

6) Okres spłaty pożyczki ustala się maksymalnie na 3 lata. 

7) Niespłacona pożyczka staje się wymagalna w całości - zgodnie z umową - 

w przypadku: 

a) wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy przez 

pracownika, 

b) rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy, 

c) rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w przypadku nienależytego 

wywiązywania się z obowiązków służbowych, 

d) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem, 

e) przejścia do innego zakładu pracy, 
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f) rozwiązania stosunku pracy w związku z odmową przyjęcia przez pracownika 

nowych warunków pracy i płacy, 

g) rezygnacji z pracy bez określenia winy. 

8) Pracownicy odchodzący na emeryturę lub rentę spłacają pożyczkę wg zawartej 

umowy. 

9) W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespłaconej pożyczki ulega umorzeniu. 

10) Szczegółowe warunki udzielania i spłaty pożyczki określa umowa zawarta 

pomiędzy dyrektorem a pożyczkobiorcą, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu. 

11) Umowę pożyczki dla Dyrektora szkoły - na wniosek Komisji Socjalnej - podpisuje 

Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. 

VI. Zasady przyznawania świadczeń socjalnych. 

§17 . 

1) O dopłatę do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, tzw. „wczasów 

pod gruszą" ze środków Funduszu, mogą ubiegać się osoby uprawnione do 

korzystania z funduszu. Dofinansowanie to jest przyznawane jeden raz w roku. 

Wysokość dopłat do tzw. „wczasów pod gruszą" określona jest w załączniku nr 

5 tabela nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2) Dofinansowanie wypoczynku Dzieci (do 25 roku życia na podstawie 

zaświadczenia, że uczą się i pozostają na utrzymaniu rodzica) w formie kolonii 

wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów i zimowisk, wczasów wypoczynkowych 

zakupionych indywidualnie jeden raz w roku wg tabeli stanowiącej załącznik nr 5 

tabela nr 1 do niniejszego Regulaminu na podstawie przedłożonej faktury 

potwierdzającej zakup w/w formy wypoczynku. 

3) Świadczenie urlopowe dla Nauczycieli jest wypłacane najpóźniej do końca 

sierpnia każdego roku. 

4) Zapomogi zdrowotne oraz zapomogi pieniężne udzielane w wypadkach losowych 

przyznawane są jeden raz w roku, zgodnie z tabelą dopłat, stanowiącą załącznik 

nr 5 tabela nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
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5) Pomoc rzeczowa może być przyznana w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

zgodnie z tabelą dopłat stanowiącą załącznik nr 5 tabela nr 4 do niniejszego 

Regulaminu. 

§18 . 

Wnioski, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

o przyznanie świadczenia z Funduszu, należy kierować do Dyrektora i składać 

w sekretariacie Szkoły. 

VII. Postanowienia końcowe. 

§19 . 

1) O zapomogę - z pisemnym wnioskiem - może występować uprawniony lub – 

w jego imieniu - przedstawiciel załogi lub przedstawiciel organizacji związkowej. 

1) Podstawą do wydatkowania Funduszu w danym roku jest plan finansowo - 

rzeczowy. 

2) Komisja Socjalna do 30 stycznia każdego roku zbiera propozycje pracowników 

w zakresie zapotrzebowań na przewidywane świadczenia. 

3) Środkami Funduszu administruje Dyrektor Szkoły. Wszystkie świadczenia 

socjalne przyznawane są przez Dyrektora w uzgodnieniu z Komisją Socjalną na 

podstawie złożonych wniosków. 

4) Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom: 

a) o niskim dochodzie na osobę w rodzinie; 

b) wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę; 

c) posiadającym rodziny wielodzietne; 

d) mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej 

opieki i leczenia; 

e) wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone; 

f) inwalidom, niepełnosprawnym, ciężko chorym; 

g) dotkniętym poważnymi zdarzeniami losowymi; 

h) samotnym, prowadzącym samodzielnie gospodarstwo domowe. 

5) Dopłata do kolonii i innych form wypoczynku Dzieci w pierwszej kolejności 

przysługuje osobom: 
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a) samotnie wychowującym dzieci; 

b) utrzymującym dzieci, które wymagają specjalistycznej troski i leczenia 

specjalistycznego; 

c) posiadającym rodziny wielodzietne. 

6) Wysokość dopłat na pomoc socjalną z Funduszu określona jest w załączniku nr 5 

do niniejszego Regulaminu. 

7) Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany 

dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadcznie na cele niezgodne z jego 

przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostaje 

obciążona pełnymi kosztami, poniesionymi przez Pracodawcę w związku 

z przyznaniem tego świadczenia. 

§20. 

1) Regulamin Funduszu jest wprowadzany zarządzeniem dyrektora po podaniu jego 

treści do wiadomości wszystkich pracowników. 

2) Udostępnia się go do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do 

korzystania z Funduszu. 

3) Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów. 

4) Wszelkie zmiany w treści Regulaminu mogą być wprowadzone za pomocą 

aneksu i należy je uzgadniać z organizacją związkową. Zmiany te może 

proponować pracodawca lub Komisja Socjalna. 

5) Emeryci i Renciści zostają powiadamiani o wprowadzonych zmianach pisemnie. 

6) W sprawach nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

§21. 

1) Dyrektor opracowuje tabele dopłat do wszystkich wydatków zaplanowanych 

w planie finansowo - rzeczowym na dany rok (oprócz świadczenia urlopowego). 

2) Wysokość dopłat do różnych form wypoczynku, do zapomóg finansowych jest 

zróżnicowana, w zależności od progu dochodowości. 
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3) Komisja Socjalna jest odpowiedzialna za ewidencjonowanie przyznawanych 

usług i świadczeń ze środków Funduszu uprawnionym oraz ustalanie 

przeciętnego zatrudnienia w każdym roku dla celów naliczania odpisów 

obowiązkowych i uznaniowych na ZFŚS. 

§22.  

Wzory wniosków o udzielenie świadczeń z Funduszu, umów o pożyczkę na cele 

mieszkaniowe oraz oświadczeń o wysokości osiąganych dochodów, stanowią 

załączniki do niniejszego Regulaminu. 

§23.  

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości 

pracowników poprzez przedstawienie go (odczytanie) na zebraniu i po wydaniu w tej 

sprawie Zarządzenia przez Dyrektora Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. 

§24. 

1) Regulamin - po zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną - uzgodniono 

z organizacją związkową. 

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Edukacji Ogrodniczej  

w Szczecinie z dnia ....................................... 

Uzgodniono dnia .................................................. 

Organizacja związkowa ……………………………. 

Pracodawca ……………………………………...…. 
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Komisja Socjalna ………………………….……….. 
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Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ 



 

20 

 

§1 . 

1) Na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tworzy 

się Komisję Socjalną. 

2) Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją, powołuje pracodawca. 

3) W skład Komisji wchodzą 4 osoby, będące przedstawicielami pracodawcy 

i pracowników, spośród których wybiera się jej przewodniczącego i sekretarza. 

4) Pierwsze zebranie Komisji Socjalnej zwołuje pracodawca. 

5) Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący w oparciu o przepisy niniejszego 

Regulaminu oraz przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. 

§2 . 

1) Komisja obraduje raz w miesiącu w wyznaczonym na stałe dniu, o czym zostają 

powiadomieni, w sposób zwyczajowo przyjęty, wszyscy pracownicy. 

2) Komisja może obradować także poza wyznaczonym terminem, jeżeli zaistnieje 

taka konieczność. Obrady zwołuje przewodniczący Komisji. 

3) Obrady Komisji są protokołowane. Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym 

zaopiniowano pozytywnie wniosek o przyznanie świadczenia z określeniem 

wysokości i rodzaju świadczenia oraz wykaz osób, którym zaopiniowano 

negatywnie wniosek o przyznanie świadczenia. 

4) W przypadku opinii negatywnej, we wniosku powinno zostać wpisane 

uzasadnienie. 

5) W protokole powinna być zawarta informacja o łącznych kwotach 

przeznaczonych na realizacją przyznanych świadczeń. 

§3 . 

Do zadań Komisji należy: 

1) opracowywanie projektu wykorzystania środków funduszu świadczeń socjalnych 

w ramach przyznanego limitu, przeznaczonych na organizację imprez oraz na 

udzielanie świadczeń indywidualnych dla pracowników; 
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2) opiniowanie wniosków o udzielanie świadczeń socjalnych; 

3) bieżąca analiza poniesionych wydatków; 

4) wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków Funduszu; 

5) przedkładanie pracodawcy do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie 

świadczeń socjalnych. 

§4 . 

1) Tryb załatwiania wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu: 

a) wnioski są składane u sekretarza Komisji, posiadającego pełnomocnictwo 

pracodawcy do uzyskiwania informacji kadrowych i płacowych (data 

zatrudnienia, termin, do którego zawarto umowę o pracę, wysokość zarobków, 

nr konta bankowego); 

b) wnioski o przyznanie świadczenia ewidencjonowane są w rejestrze wniosków; 

sekretarz Komisji rejestruje wniosek, wpisuje do rejestru dane personalne 

wnioskodawcy, sprawdza prawidłowość i kompletność wpisów na wniosku, 

ustala staż pracy, dochód brutto na członka rodziny, dokumenty 

potwierdzające dochód lub brak dochodu członków rodziny, sprawdza 

prawidłowość wyliczenia dochodu przypadającego na członka rodziny. 

2) W przypadku wniosku o dofinansowanie korzystania z turnusu rehabilitacyjnego 

osób zatrudnionych konieczne jest sprawdzenie ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności oraz zebranie informacji o uzyskaniu ewentualnego 

dofinansowania z ośrodków pomocy społecznej. 

3) Wnioski o udzielanie bezzwrotnej zapomogi losowej muszą być udokumentowane 

w sposób umożliwiający potwierdzenie wystąpienia sytuacji losowej. 

4) Sekretarz Komisji wpisuje na wniosku informacje dotyczące dotychczasowego 

korzystania z pomocy materialnej (data, kwota udzielonego świadczenia, cel). 

5) Przyjęte wnioski opiniowane są w trakcie najbliższych obrad Komisji. Wniosek, po 

zaopiniowaniu przez Komisję, wraz z protokołem, w ciągu 7 dni przedkładany jest 

pracodawcy do zatwierdzenia. 

6) Pracodawca w oparciu o wniosek Komisji Socjalnej, w terminie 7 dni podejmuje 

decyzję o przyznaniu świadczenia. Decyzja ta jest ostateczna. 
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7) Sekretarz Komisji, po otrzymaniu decyzji pracodawcy, w terminie 3 dni, 

przekazuje do Działu Księgowości wykaz osób, którym przyznano świadczenia, 

w celu ich wykonania. 

8) Sekretarz Komisji po otrzymaniu powyższej decyzji, w terminie 7 dni, zawiadamia 

wnioskodawcę o przyznanych środkach. 

§5 . 

Tryb załatwiania wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe: 

1) wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe przyjmowane 

i rozpatrywane są w trybie określonym w § 2. Do wniosku należy załączyć 

potwierdzenie prawa do budynku lub lokalu, umowę kupna lokalu, a w przypadku 

remontu - planowany kosztorys; 

2) Komisja bierze pod uwagę możliwości spłat pożyczki i określa ilość rat 

miesięcznych. Okres spłaty nie powinien przekraczać okresu umowy o pracę; 

3) warunki udzielenia i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa 

zawarta z pożyczkobiorcą. Pracodawca wyznacza osobę odpowiedzialną za 

sporządzenie umów pomiędzy Szkołą a pożyczkobiorcą. Umowa sporządzana 

jest w terminie 7 dni od wydania decyzji pracodawcy o jej udzieleniu, w trzech 

egzemplarzach (dwa dla Szkoły, w której jest zatrudniony pożyczkobiorca i jeden 

dla pożyczkobiorcy); 

4) sekretarz Komisji nadaje umowie kolejny numer i przekazuje ją w ciągu trzech dni 

do podpisu pracodawcy, a następnie przedkłada do podpisu pożyczkobiorcy 

i poręczycielom, którzy składają podpisy w jego obecności lub przekazuje do 

podpisu przez bezpośredniego przełożonego, który pisemnie potwierdza 

własnoręczność podpisu pożyczkobiorcy i poręczyciela; 

5) egzemplarze podpisanej umowy wraz z harmonogramem spłat, sekretarz Komisji 

przekazuje niezwłocznie po jednym dla każdej ze stron. Trzeci egzemplarz 

przekazuje do Działu Księgowego w terminie 3 dni. 

6) Dział Księgowości przekazuje harmonogram potrąceń rat do pracownika 

ds. kadrowo- płacowych. 

§6 . 
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1) Komisja Socjalna stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

2) Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających 

z ustawy o ochronie danych osobowych. 

3) Komisja kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz 

gospodarności. 

4) Komisja ma prawo do korzystania z pomocy i porad księgowej i kadrowej, a także 

do zasięgania porad prawnych. 
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Załącznik nr 2 
 

........................................................ 
(imię i nazwisko) 

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

........................................................ 
(miejsce pracy) 

........................................................ 
(stanowisko, rodzaj umowy lub) 

........................................................ 
(nr emerytury / renty w przypadku emerytów i rencistów) 

........................................................ 
(nr telefonu) 

 

 

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej 

skorzystać w roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z ZFŚS 

 

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną wchodzą następujące osoby, 

uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS/jestem osobą samotną*: 

 

1) ……………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa - miejsce pracy lub nazwa szkoły - data  

urodzenia - inne informacje np. orzeczenie o niepełnosprawności) 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………… 

 

Średni miesięczny dochód brutto** mój i osób wym. w poz. 1 - 6 za cały rok ............... 

wynosił: 

1) ……………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, wysokość dochodu i źródło tego dochodu; np. umowa o pracę, umowa - zlecenie,  

umowa o dzieło, emerytura - renta, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza itp.) 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………… 

 

Łączna suma średnich dochodów wszystkich osób wynosi: ……………………. zł 

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym uwzględniana przy  

wyliczeniu: ……….. 
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Średni dochód miesięczny przypadający na osobę wynosi: …………………… zł 

 

OPIS SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ WNIOSKODAWCY 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 

świadoma/y odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 § 1 KK). 

 

 

 

…………………………………………………… 
(data i podpis składającego informację) 

Objaśnienia do wniosku: 

*)    niepotrzebne skreślić, 

**) Do dochodu wlicza się: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, zasiłki wypłacane 

przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych i inne, świadczenia przedemerytalne, 

stypendia, emerytury i renty, faktycznie otrzymywane alimenty, dochód z działalności gospodarczej, dochód z 

gospodarstwa rolnego. 
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Załącznik nr 3 

 

 

........................................................ 
(imię i nazwisko) 

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

........................................................ 
(miejsce pracy) 

........................................................ 
(stanowisko, rodzaj umowy lub) 

........................................................ 
(nr emerytury / renty w przypadku emerytów i rencistów) 

........................................................ 
(nr telefonu) 

 

 

WNIOSEK 
o przyznanie zapomogi finansowej z ZFŚS 

 
 

Proszę o przyznanie, zgodnie z Regulaminem ZFŚŚ, zapomogi finansowej  

z powodu: 

 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(data i podpis składającego informację) 
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Propozycja Komisji Socjalnej 

 

 

Na posiedzeniu w dniu ……………..…………… Komisja Socjalna postanowiła: 

*) przyznać: ……………………………..…………………………………………………… 

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu) 

*) nie przyznać: …………………….………………………………………………………… 

(podać powód nieprzyznania świadczenia) 

 

 

1. …………………..   2. …………………..   3. …………………..   4. ………………….. 

(podpisy członków Komisji) 

 

 

Decyzja pracodawcy 

 

*) przyznano: …………………………..……………………………………………………… 

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu) 

*) nie przyznano: ……………..……………………………………………………………… 

(podać powód nieprzyznania świadczenia) 

 

 

Szczecin, dnia ………………………..                                ………………………………. 

(podpis pracodawcy) 

 

 
 
Objaśnienia do wniosku: 

*) niepotrzebne skreślić, 
 

 

 
UWAGA! 

Gdy w momencie składania wniosku, obejmującego dane o dochodzie za rok poprzedni, zmieniła się sytuacja 
materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej (utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub 
uzyskanie nowego źródła dochodu, np. bezrobocie czy przejście na emeryturę, rentę, świadczenie 
przedemerytalne czy urlop wychowawczy itp.), to zamiast dochodu za rok poprzedni podaje się aktualnie 
osiągany dochód, przez tę osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny, zgodnie z zasadami 
podanymi powyżej. 



 

 

 

........................................................ 
(imię i nazwisko) 

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

........................................................ 
(miejsce pracy) 

........................................................ 
(stanowisko, rodzaj umowy lub) 

........................................................ 
(nr emerytury – renty w przypadku emerytów i rencistów) 

........................................................ 
(nr telefonu) 

 

 

WNIOSEK 
o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS 

 
 

Proszę o przyznanie, zgodnie z Regulaminem ZFŚŚ, następującego świadczenia  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 

 

………………………………………………………………………………..………………… 

(wymienić rodzaj świadczenia, np. dofinansowanie wyjazdu na wczasy wypoczynkowe, pożyczka w wys. 5 000 zł 

rozłożonej na 36 rat miesięcznych na remont lokalu mieszkalnego, itp.) 

………………………………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………..………………… 

 

 

 

…………………………………………………… 

(data i podpis składającego informację) 

 

 



 

 

Propozycja Komisji Socjalnej 

 

 

Na posiedzeniu w dniu ………………..………… Komisja Socjalna postanowiła: 

*) przyznać: …………………..……………………………………………………………… 

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu) 

*) nie przyznać: ………………….…………………………………………………………… 

(podać powód nieprzyznania świadczenia) 

 

 

2. …………………..   2. …………………..   3. …………………..   4. ………………….. 

(podpisy członków Komisji) 

 

 

Decyzja pracodawcy 

 

*) przyznano: ……………………………………………………..…………………………… 

(wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu) 

*) nie przyznano: ………………………..…………………………………………………… 

(podać powód nieprzyznania świadczenia) 

 

 

Szczecin, dnia ………………………..                                ………………………………. 

(podpis pracodawcy) 

 

 
 
Objaśnienia do wniosku: 

*) niepotrzebne skreślić, 
 

 

 
UWAGA! 

Gdy w momencie składania wniosku, obejmującego dane o dochodzie za rok poprzedni, zmieniła się sytuacja 
materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej (utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub 
uzyskanie nowego źródła dochodu, np. bezrobocie czy przejście na emeryturę, rentę, świadczenie 
przedemerytalne czy urlop wychowawczy itp.), to zamiast dochodu za rok poprzedni podaje się aktualnie 
osiągany dochód, przez tę osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny zgodnie z zasadami 
podanymi powyżej. 



 

 

Załącznik nr 4 

 

 

UMOWA POŻYCZKI NR ………………. 

 

Zawarta w Szczecinie w dniu …………………….., pomiędzy: Centrum Edukacji 

Ogrodniczej z siedzibą w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115, 

reprezentowanym przez: Lilę Pławińską – Dyrektora, zwaną dalej 

POŻYCZKODAWCĄ  

a 

……………………………… zam.  ………………………………………..…………………. 

legitymującym/ą się dowodem osobistym ……………………………..…………, PESEL 

…………………...……..……..  zatrudnionym/ą zwanym/ą dalej POŻYCZKOBIORCĄ. 

§1  

1) Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia ………………. 

roku, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach 

określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Centrum Edukacji Ogrodniczej, pożyczki w kwocie ……………… zł (słownie: 

……………...………………………………  zł). 

2) Pożyczka udzielona jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Centrum Edukacji Ogrodniczej i jest przeznaczona na 

……………………………………………………..……………………………………….. 

3) Pożyczkodawca przekaże do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwotę pożyczki po 

podpisaniu niniejszej umowy. 

§2  

1) Pożyczka udzielona jest na okres od ………….…….…..  do ………..…….….  

2) Pożyczka oprocentowana jest od dnia ………….…………..…..  w wysokości 3% 

w stosunku rocznym, według stałej stopy procentowej. 

3) Pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie …………..……… złotych 

podlega spłacie w równych ratach miesięcznych po ……………  zł każda, przy 

czym pierwsza rata w wysokości ……………. złotych. Raty płatne są do 

……………. dnia każdego miesiąca. 

§ 3  

Pożyczkobiorca będący emerytem, rencistą lub osobą pobierającą świadczenie 

przedemerytalne zobowiązuje się do spłaty należnych rat pożyczki, zgodnie z § 2 



 

 

niniejszej umowy, poprzez wpłatę do kasy Centrum Edukacji Ogrodniczej lub na 

konto nr 86 1240 3969 1111 0000 4241 9945 poczynając od dnia …………… roku 

(dotyczy emeryta, rencisty lub osoby pobierającą świadczenie 

przedemerytalne).  

Pożyczkobiorca będący pracownikiem upoważnia Pracodawcę do potrącania 

należnych rat pożyczki, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego 

miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego i zasiłku 

macierzyńskiego, poczynając od dnia ………………………………….. roku. Wysokość 

pożyczki wynosi ……………………….. zł (dotyczy wyłącznie pracownika). 

§ 4 (dotyczy wyłącznie pracownika) 

1. Rata pożyczki, która nie została spłacona z uwagi na zastrzeżenie o którym 

mowa w art. 91 zdanie drugie KP (wolna od potrąceń kwota wynagrodzenia za 

pracę), staje się natychmiast wymagalna, a pracownik obowiązany jest – 

w terminie do 5–go dnia następnego miesiąca - wpłacić kwotę raty w kasie 

zakładu pracy lub na konto zakładu pracy nr 86 1240 3969 1111 0000 4241 9945 

i przedstawić dowód wpłaty w księgowości. 

2. W przypadku nie wpłacenia raty, zakład pracy potrąca solidarnie kwotę 

z wynagrodzenia za pracę poręczycieli. Postanowienia ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 5 (dotyczy wyłącznie pracownika) 

Kwota pożyczki, która nie została spłacona wraz z odsetkami podlega 

natychmiastowej spłacie w razie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy. 

§ 6  

1. W przypadku śmierci Pożyczkobiorcy umorzeniu podlega cała pozostała do 

spłaty kwota pożyczki. 

2. Również w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po 

stronie Pracodawcy umorzeniu podlega cała pozostała do spłaty kwota pożyczki. 

§ 7  

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 



 

 

§ 8  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

Ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

Regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centrum 

Edukacji Ogrodniczej i przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 9  

Do rozstrzygnięcia spraw spornych, wynikających z niniejszej umowy, właściwy 

będzie sąd w Szczecinie właściwy dla siedziby Pracodawcy. 

§ 10  

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje Pracodawca, jeden Pożyczkobiorca. 

 

 

 

 

…………………………….                                            ……………………………………. 

       (podpis pracodawcy)                                                                 (czytelny podpis pożyczkobiorcy) 

 
 
 
 



 

 

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI: 

W razie nie uregulowania przez Pożyczkobiorcę we właściwym terminie pożyczki, 
wyrażamy zgodę – jako solidarni współodpowiedzialni – na pokrycie należnej kwoty 
wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę oraz zasiłków chorobowych 
i zasiłków wychowawczych. 

 

W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 91 § 2 KP (wolna od potrąceń 
kwota wynagrodzenia za pracę), spłata rat pożyczki staje się natychmiast 
wymagalna, a Poręczyciel obowiązany jest - w terminie do 5-go dnia następnego 
miesiąca - wpłacić kwotę raty w kasie zakładu pracy lub na konto zakładu pracy: 
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie nr 86 1240 3969 1111 0000 4241 9945  
i przedstawić dowód wpłaty w księgowości. 

Pani/Pan: 
………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:     
…………………………………………………………………………………........................ 

Nr dowodu osobistego: 
……………………………………………...…………………………………………………... 

Oświadczam, że pozostaję we wspólnocie majątkowej ze współmałżonkiem / nie 
pozostaję we wspólnocie majątkowej ze współmałżonkiem (właściwe podkreślić). 

 

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

(czytelny podpis poręczyciela) 

Pani/Pan:    
………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:     
…………………………………………………………………………………........................ 

Nr dowodu osobistego: 
……………………………………………...…………………………………………………... 

Oświadczam, że pozostaję we wspólnocie majątkowej ze współmałżonkiem / nie 
pozostaję we wspólnocie majątkowej ze współmałżonkiem (właściwe podkreślić). 

 

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

(czytelny podpis poręczyciela) 

 

STWIERDZAM TOŻSAMOŚĆ POŻYCZKOBIORCY, PORĘCZYCIELI   
ORAZ WIARYGODNOŚĆ ZŁOŻONYCH PODPISÓW 

 

………………..…………..…………                …………………………….…………………………. 

           (miejscowość i data)                             (pieczęć i podpis przedstawiciela pracodawcy) 



 

 

Załącznik nr 5 

Tabela Nr 1 

Dofinansowanie do różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci: 

Dochód brutto przypadający na jedną 
osobę w rodzinie 

Kwota dofinansowania 

do 1499,99 zł 400,00 zł 

od 1500,00 zł do 2499,99 zł 300,00 zł 

powyżej 2500,00 zł 200,00 zł 

 

Tabela Nr 2 

Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie. 

Dofinansowanie leczenia sanatoryjnego, wczasów profilaktyczno-leczniczych. 

Dochód brutto przypadający na jedną 
osobę w rodzinie 

Kwota dofinansowania 

do 1499,99 zł 800,00 zł 

od 1500,00 zł do 2499,99 zł 550,00 zł 

powyżej 2500,00 zł 400,00 zł 

 

Tabela Nr 3 

Wysokość zapomóg 

Dochód brutto 
przypadający na jedną 
osobę w rodzinie 

Wysokość zapomogi 

losowej zdrowotnej 

do 1499,99 zł 700,00 zł 400,00 zł 

od 1500 zł do 2499,99 zł 600,00 zł 300,00 zł 

powyżej 2500 zł 500,00 zł 200,00 zł 

 



 

 

Tabela Nr 4 

Zapomogi ze względu na wzmożone wydatki w okresie świątecznym 

Dochód brutto przypadający na jedną 
osobę w rodzinie 

Kwota dofinansowania 

do 1499,99 zł 600,00 zł 

od 1500,00 zł do 2499,99 zł 500,00 zł 

powyżej 2500,00 zł 400,00 zł 

 


