
Zarządzenie nr 6 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 

z dnia 08.03.2022 

w sprawie wprowadzenia Aneksu do regulaminu Zakładowego funduszu  świadczeń socjalnych 

w Szkole Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 

 

§1 

Wprowadza się Aneks nr 1 do Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 

35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku. 

§2 

Aneks stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aneks nr 1 z dnia 08.03.2022 

Do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń Socjalnych  

W Szkole Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku z 2018r. 

Stanowiący załącznik do zarządzenia nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka 

Blachnickiego w Rybniku z dnia 08.03.2022 

 

§1 

W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadza się następujące zmiany: 

1. §7 p 2 wprowadza się zmiany w tabeli dofinansowania wypoczynku: 

l.p. Dochód brutto 

na jednego 

członka 

rodziny 

% wskaźnik dopłaty do 

wczasów zorganizowanych dla 

pracowników, emerytów i 

rencistów 

%wskaźnik dopłaty do 

zorganizowanego 

wypoczynku dla dzieci 

Wczasy turystyczne 

grusza dla 

pracowników, 

emerytów i rencistów 

Wczasy 

turystyczne 

grusza dla dzieci  

1 Do 1500 zł 50% 30% 450,00 300,00 

2 Powyżej 1500-

1800zł 

45% 25% 400,00 250,00 

3 Powyżej 1800-

2100zł 

35% 20% 350,00 200,00 

4 Powyżej 

2100zł  

25% 15% 300,00 150,00 

 

2. § 4 a – wprowadza się możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za zakup 

paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów.  

3. § 4 c – ulega uchyleniu na czas obowiązywania programu rządowego Dobry start 

4. § 4 d – zmianie tabela dofinansowania pomocy z okazji świąt 

5. l.p. Dochód brutto na jednego członka rodziny Wartość bonu, paczki lub świadczenia pieniężnego w zł 

 

1 Do 1500 zł Wartość bazowa + 150zł 

 

2 Powyżej 1500-1800zł Wartość bazowa + 100zł 

 

3 Powyżej 1800-2100zł Wartość bazowa + 50zł 

 

4 Powyżej 2100zł  Wartość bazowa  

 

 



 

6. Ulegają zmianie progi dochodowe na poszczególne kwoty świadczeń:  

- dochód do 1500zł 

- dochód od 1500 do 1800zl 

- dochód od 1800 do 2100zł 

- dochód powyżej 2100zł  

 

§2 

Zmianie ulegają wzory wniosków o świadczenia z ZFŚS, w załączeniu do aneksu. 

§3 

Niniejszy aneks został uzgodniony z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły.  

§4 

Pozostałe postanowienia Regulaminu  nie ulegają zmianie.  

§5 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Dyrektor szkoły: Ryszard Kras 

 

W uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty. 

 

 

 

 

 


