
Wyciąg z Regulaminu ZFŚS PSPS Nr 67 w Szczecinie: 
 

„§ 5.4. Ustala się następujące terminy składania wniosków: 

1) do 20 marca 

2) do 10 czerwca 

3) do 20 września 

4) do 10 grudnia 

5. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty ustalonej w pkt 4. 

6. Wniosek złożony po terminie będzie rozpatrywany na następnym posiedzeniu, z wyjątkiem 

wniosku o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (tzw. 

„wczasy pod gruszą”), który musi być złożony do 10 grudnia. 

7. W uzasadnionych przypadkach losowych wnioski mogą być rozpatrywane poza ustalonymi 

terminami.  

 

§ 7. 1. Środki funduszu przeznaczone są na: 

1) świadczenie urlopowe dla nauczycieli wynikające z art. 53 ust. 1a KN, 

2) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (w wieku 7-19 lat) w formie: 

kolonii, obozów, zimowisk, tzw. Zielonych Szkół. 

a) świadczenie przysługuje jeden raz w roku, 

b) wysokość dofinansowania wynosi od 10% do 50% poniesionych kosztów 

udokumentowanych dowodem wpłaty za wypoczynek, nie więcej, niż ustalona 

rokrocznie maksymalna kwota dofinansowania za zorganizowaną formę 

wypoczynku. 

3) dofinansowane wypoczynku urlopowego pracownika, członka funduszu pobierającego 

świadczenie emerytalne lub rentowe (w tym Nauczycielskie Świadczenie 

Kompensacyjne) organizowanego we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”) 

- raz w roku na kwotę nie wyższą niż maksymalnie ustalona w rocznym planie 

finansowym, 

4) dofinansowanie wycieczek, wyjazdów organizowanych przez szkołę, w przypadku 

uczestnictwa co najmniej 50% pracowników 

5) finansowanie imprez o charakterze integracyjnym organizowanych przez szkołę, 

6) dofinansowanie do imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, 

wydatków za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych – raz w roku na kwotę 

nie wyższą niż maksymalnie ustalona w rocznym planie finansowym, 

7) paczki świąteczne lub ich równowartość dla dzieci uprawnionych członków 

funduszu, do ukończenia przez nie 14 roku życia – jeden raz w roku na kwotę nie 

wyższą niż maksymalnie ustalona w rocznym planie finansowym,  

8) pomoc rzeczową lub jej równowartość w okresie wzmożonych zakupów 

świątecznych, pokrycia kosztów poniesionych na opłaty związane z sezonem 

zimowym –jeden raz w roku na kwotę nie wyższą niż maksymalnie ustalona w 

rocznym planie finansowym, 

9) bezzwrotnej pomocy finansowej w przypadkach losowych i trudnej sytuacji 

materialnej, spowodowanej względami zdrowotnymi, życiowymi, rodzinnymi – dwa 

razy do roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach częstotliwość 

przyznawanych świadczeń może ulec zmianie. 

 



§ 9.3. Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń funduszu zobowiązana jest do 

złożenia oświadczenia o średnim dochodzie brutto uzyskanym na jednego członka 

rodziny za rok poprzedni. 

1) Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

regulaminu, 

2) Przyjmuje się, że oświadczenie o dochodzie musi być złożone wraz z pierwszym 

wnioskiem w danym roku kalendarzowym. W przypadku zmiany sytuacji finansowej 

wnioskodawca zobowiązany jest złożenia ponownego oświadczenia. 

3) W przypadku ubiegania się przez uprawnionego o świadczenie, którego 

wysokość zależna jest od osiąganego dochodu na osobę w rodzinie, w sytuacji, 

gdy dochód ten kształtuje się na poziomie ponad najwyższy próg dochodowy, 

pomoc przyznawana jest na podstawie jedynie oświadczenia, w którym 

uprawniony poświadczy, że dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 

najwyższy próg dochodowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 a do 

regulaminu. 
4. W oświadczeniu o średnim dochodzie brutto uzyskanym na jednego członka 

rodziny za rok poprzedni należy ująć pełną wysokość dochodów brutto członków 

rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: współmałżonków, 

innych osób pozostających w faktycznym pożyciu, dzieci. 

5. Za źródła dochodu przyjmuje się: 

1) umowy o pracę, 

2) umowy zlecenia, 

3) umowy o dzieło, 

4) emerytury – renty, 

5) zasiłek dla bezrobotnych, 

6) dochód z działalności gospodarczej, 

7) dochód osiągany za granicą, 

8) alimenty, 

9) stypendia,  

10) świadczenie wychowawcze 500 plus” 

 


