
Zarządzenie nr 2/2015
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 6 w Rybniku

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w  sprawie:   preliminarza podziału środków Zakładowego Funduszu 

                     Świadczeń Socjalnych w roku 2015  

Na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych /Dz.U. 
z 1996 r. nr 70 poz. 335, nr 118 poz. 561, nr 139 poz. 688 z 1997 r. oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 
maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234 z późniejszymi 
zmianami).

zarządza się co nastepuje:

§ 1  

Zarządzenie dotyczy pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku, 
emerytów, rencistów oraz ich rodziny. 

 § 2  

Wprowadza się preliminarz podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
na rok 2015, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 § 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rybnik, 29.01.2015 r.                                                       …………………………………
                                                                                                          (podpis dyrektora)



                                                                                      Załącznik nr 1 do zarządzenia nr …./2015
                                                                                      Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
                                                                                      nr 6 w Rybniku 

Planowane wydatki:

Preliminarz podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych na rok 2015

Planowane dochody:
- z corocznego odpisu podstawowego na rok 2015     -          ……………        
- środki niewykorzystane z poprzedniego roku           -            …………..   
- spłaty udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe -            …………..

Razem do wykorzystania                                                      ………………. 

Planowane wydatki:
                                                                                                            2015r.
Rodzaj świadczenia Przewidziana 

wysokość
Wypoczynek dzieci, zielona szkoła
Świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Wypoczynek we własnym zakresie  „wczasy pod gruszą”

Sanatoria

Pomoc rzeczowa dla pracowników oraz ich dzieci.

Dofinansowanie do  wyjazdów rekreacyjno-turystycznych 
organizowanych przez pracodawcę. 
Masowe imprezy kulturalne i rozrywkowe
Zapomogi pieniężne.

Pomoc materialna świąteczna

Pożyczki mieszkaniowe.

OGÓŁEM:



                                                                                                            2015r.
Rodzaj świadczenia Przewidziana 

wysokość
Pomoc rzeczowa dla pracowników oraz ich dzieci.

Imprezy kulturalne, wycieczki grupowe pracowników i 
emerytów.
Świadczenie urlopowe dla pracowników administracji i 
obsługi i emerytów.
Świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Zielona szkoła, wypoczynek dla dzieci.

Sanatoria

Zapomogi pieniężne.

Pomoc materialna świąteczna

Pożyczki mieszkaniowe.

OGÓŁEM:    
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