
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

CLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 

Szanowni Państwo! 

W dniu 26.03.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej, na którym ustalono zasady 

realizacji świadczeń socjalnych w ramach funduszu w 2019 roku. 

 

1. Komisja Socjalna zaproponowała tytuły świadczeń jakie będą realizowane w ramach 

środków funduszu świadczeń socjalnych w 2019r.  

2. zapomogi pieniężne dla pracownika, emeryta i rencisty, 

3. dofinansowanie wypoczynku dla pracowników, emerytów  i rencistów oraz dzieci 

(„grusza”), 

4. pieniężne świadczenie świąteczne (na Boże Narodzenie) dla wszystkich pracowników, 

emerytów i rencistów oraz dzieci. 

5. pożyczki mieszkaniowe dla pracowników, emerytów i rencistów, 

6. świadczenia urlopowe  

7. dofinansowanie imprez kulturalno- oświatowych i sportowo-rekreacyjnych dla 

pracownika, emeryta i rencisty. 

2. Komisja Socjalna przyjęła na 2019 rok: 

1. Tabelę dopłat do wypoczynku pracowników, emerytów, rencistów oraz dzieci 

(„grusza”), - załącznik nr 3 do protokołu, 

2. Tabelę dopłat do świątecznego świadczenia pieniężnego pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów oraz dzieci – 

załącznik nr 4 do protokołu, 

3. Tabelę dofinansowania imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych – 

załącznik  nr 5 do protokołu. 

4. Terminy składania wniosków o świadczenia socjalne w 2019r. oraz planowane 

terminy posiedzeń Komisji - załącznik nr 6 do protokołu. 

3. Komisja Socjalna ustaliła: 

4. Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu: 

a. zgonu żony, męża, matki, ojca, dziecka – 3.000,00 zł.,  

b. zgonu teściowej, teścia – 2.000,00 zł. 



Wniosek o zapomogę z tytułu śmierci: (żony, męża ,dziecka, matki ,ojca, teścia, 

teściowej) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od daty zdarzenia 

losowego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Maksymalna wysokość zapomogi pieniężnej nie przekraczająca w roku podatkowym 

kwoty 3.000,00 złotych jest wolna od podatku dochodowego w przypadku 

indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby  

lub śmierci. 

5. Dzieci pracowników, emerytów i rencistów urodzone od 01.01.2003r.  

do 31.12.2018r. otrzymają świąteczne świadczenie pieniężne (na Boże Narodzenie). 

Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie przez rodziców, opiekunów 

stosownego wniosku wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów. 

6. Pożyczka mieszkaniowa przeznaczona na: 

a. remont mieszkania - okres kredytowania 36 miesięcy maksymalna kwota  

14.000,00 zł 

b. wykup mieszkania lub budowa domu - okres kredytowania 60 miesięcy 

maksymalna kwota 18.000,00 zł 

7.  Świadczenia urlopowe -  warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie  stosownego 

wniosku wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów 

8. Z pierwszym wnioskiem w danym roku kalendarzowym pracownik/emeryt składa 

oświadczenie o wysokości dochodów za rok ubiegły wraz z kserokopią PIT-ów 

potwierdzających dochody wszystkich osób znajdujących się we wspólnym gospodarstwie 

domowym z wnioskodawcą lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobotności i wysokości 

zasiłku. 

W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów przyznaje się wnioskodawcy 

najniższą kwotę świadczenia wg ustaleń zawartych w tabelach. 

 

9.  Informacja o rodzaju, zasadach, terminach składania wniosków, posiedzeń Komisji, 

tabele  dopłat, będą dostępne na stronie internetowej CLVII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie  www.lo157.waw.pl/ 
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