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A N E K S  

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych 

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej 

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

Zmiana dotyczy pkt. 5 § 14 

Jest: 

§ 14 

 Wypłata dofinansowania do wypoczynku wakacyjnego następuje w terminie  

od 25 czerwca do 31 października. 

 

Po zmianie: 

§ 14 

 Wypłata dofinansowania do wypoczynku wakacyjnego następuje w terminie  

od 25 czerwca do 31 października. 

 Dofinansowanie wczasów zakupionych we własnym zakresie przez osoby uprawnione 

do świadczeo przyznawane jest na podstawie faktury VAT wydanej przez organizatora 

na terenie RP oraz innych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia odbytego 

wypoczynku; jednak górną granicą podstawy obliczeo jest kwota 2000,00 zł na jedną 

osobę. 

 Dofinansowanie wczasów zakupionych we własnym zakresie nie może byd wyższe niż 

roczny odpis na nauczyciela, tzn. 2878,91 zł, bez względu na ilośd osób w rodzinie 

uprawnionych do korzystania ze świadczeo ZFŚS. 

 

Zmiana dotyczy pkt. 8 § 20 

Jest: 

§ 20 

1. Działalnośd sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa, turystyczna dotyczy  

w szczególności: 

a. wypoczynku zorganizowanego przez pracodawcę lub wykupionego u innego 

organizatora w formie turystyki grupowej (np. wycieczki) – 2 razy w ciągu roku; 
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b. organizowania imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu 

biletów na takie imprezy – 2 razy w ciągu roku; 

c. organizowania imprez okolicznościowych dla pracowników, emerytów i rencistów –  

2 razy w ciągu roku; 

d. imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej, zakup 

biletów wstępu na takie imprezy i formy aktywności – 2 razy w ciągu roku. 

 

Po zmianie: 

§ 20 

1. Działalnośd sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa, turystyczna dotyczy  

w szczególności: 

a. wypoczynku zorganizowanego przez pracodawcę lub wykupionego u innego 

organizatora w formie turystyki grupowej (np. wycieczki) – 2 razy w ciągu roku; 

b. organizowania imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu 

biletów na takie imprezy – 2 razy w ciągu roku; 

c. organizowania imprez okolicznościowych dla pracowników, emerytów i rencistów –  

2 razy w ciągu roku; 

d. imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej, zakup 

biletów wstępu na takie imprezy i formy aktywności – 2 razy w ciągu roku; 

e. dofinansowanie do w/w imprez odbywa się na podstawie faktury VAT oraz innych 

dokumentów potwierdzających udział w nich, jednak górną granicą podstawy 

obliczeo jest, w przypadku dopłaty do wycieczki – kwota 1000,00 zł, w przypadku 

dofinansowania do biletów – kwota 500,00 zł. 

 

Aneks obowiązuje od dnia 2 stycznia 2017 r. 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 02.01.2017 


