
Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS 

       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

       w Zgorzelcu 

 

 

PRELIMINARZ FINANSOWY 

 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu 

na rok ………………. 

  

  

I. Stan środków Kwota w zł 

I a. Środki ZFŚS pozostałe z roku ubiegłego  

I b. Środki ZFŚS z roku bieżącego  

I c. Łączna kwota posiadanych środków w roku 

bieżącym 
 

II. Wydatki ZFŚS, w tym:  

II.a. Dopłata do wypoczynku organizowanego we          

własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą 
 

II.b. Pomoc finansowa w okresie przed Świętami 

Bożego Narodzenia 
 

II.c. Bezzwrotna zapomoga pieniężna w przypadku 

trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej 
 

III. Rezerwa:  

IV. Stan końcowy środków ZFŚS (plan):  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  do Regulaminu ZFŚS 

       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

       w Zgorzelcu 

 

REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ 

 

§ 1 

1. Skład Komisji Socjalnej, zwaną dalej Komisją, zatwierdza pracodawca. 

2. Skład Komisji wybierany jest przez pracowników PCPR w Zgorzelcu większością głosów.  

3. Skład Komisji wybierany jest, co 2 lata licząc od 1 czerwca 2019r.  

4. W skład komisji wchodzą 4 osoby, w tym osoba reprezentująca pracowników PCPR  

w Zgorzelcu. 

5. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu oraz 

przepisy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

§ 2 

1. Obrady Komisji zwołuje przewodniczący Komisji, w zależności od potrzeb, o czym zostają 

powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, wszyscy pracownicy.  

2. Obrady Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisują członkowie komisji oraz 

przewodniczący. Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym zaopiniowano pozytywnie 

wniosek o przyznanie świadczeń z określeniem wysokości i rodzaju świadczenia oraz wykaz 

osób, którym zaopiniowano negatywnie wniosek o przyznanie świadczenia. 

3. W przypadku opinii negatywnej, we wniosku powinno zostać wpisane uzasadnienie  

i przekazane osobie ubiegającej się o wsparcie. 

4. W protokole powinna być zawarta informacja o łącznych kwotach przeznaczonych na 

realizację przyznanych świadczeń. 

5. Decyzje odnośnie przyznania środków Funduszu przedkładane są do podpisu pracodawcy. 

 

§ 3 

Do zadań Komisji należy: 

a. Opracowanie preliminarza finansowego ZFŚS, w terminie do 31 marca każdego roku. (zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do Regulaminu). 

b. Opiniowanie wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych. 

c. Bieżąca analiza poniesionych wydatków. 

d. Wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków funduszu. 

e. Przedkładanie pracodawcy do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń 

socjalnych. 

 

§ 4 

Tryb załatwienia wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych: 

a. Wnioski są składane u przewodniczącego komisji.  

b. Przyjęte wnioski opiniowane są w trakcie najbliższych obrad Komisji. Po zaopiniowaniu przez 

Komisję, wniosek wraz z protokołem przedkładany jest pracodawcy do zatwierdzenia. 

c. Pracodawca w oparciu o wniosek komisji socjalnej podejmuje decyzję o przyznaniu 

świadczenia. Decyzja ta jest ostateczna. 

d. Przewodniczący Komisji, po otrzymaniu decyzji pracodawcy przekazuje wykaz osób, którym 

przyznano świadczenia do komórki zajmującej się księgowością w celu ich wykonania. 

 

§ 5 

1. Komisja socjalna stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

2. Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy  

o ochronie danych osobowych. 

3. Komisja kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności. 

4. Komisja ma prawo do korzystania z pomocy i porad głównego księgowego PCPR, a także do 

zasięgania porad prawnych.  

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS 

       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

       w Zgorzelcu 

 
Zgorzelec, dnia …………………………… 

……………………………………….      
                Nazwisko i imię 

Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku  

organizowanego we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą 

(wniosek należy złożyć w okresie od 01 czerwca b.r. do 15 czerwca b.r.) 

 

 

Proszę o przyznanie mi dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie  tzw. 

wczasów pod gruszą na zasadach przewidzianych w Regulaminie Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 

 

Informuję, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej: 

− liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym w mojej rodziny wynosi: ………….. 

− średni miesięczny dochód przypadający na osobę wynosi (suma dochodów podzielona przez 

liczbę osób): …………………………… 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Jednocześnie stwierdzam, że znana jest mi treść regulaminu ZFŚS Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 

 
 

…………………………………………… 

                  podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Nie przyznano świadczenia/ Przyznano świadczenie w wysokości …………. zł.* 

 

                               Podpisy Komisji: 

 

……………………………   …………………………… 

……………………………   …………………………… 

      …………………………………………. 

                  Dyrektor PCPR 
* niewłaściwe skreślić  

 



Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS 

       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

       w Zgorzelcu 

 

Zgorzelec, dnia …………………………… 

……………………………………….      
                 Nazwisko i imię 

 

Wniosek o przyznanie pomocy  finansowej  

w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia 

(wniosek należy złożyć w okresie od 02 listopada b.r. do 15 listopada b.r.) 

 
Proszę o przyznanie mi pomocy finansowej w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia na 

zasadach przewidzianych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 

 

Informuję, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej: 

− liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym w mojej rodziny wynosi: ………….. 

− średni miesięczny dochód przypadający na osobę wynosi (suma dochodów podzielona przez 

liczbę osób): …………………………… 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Jednocześnie stwierdzam, że znana jest mi treść regulaminu ZFŚS Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 

 

……………………………………………

            podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Nie przyznano świadczenia/ Przyznano świadczenie w wysokości …………. zł.* 

 

                                Podpisy Komisji: 

……………………………   …………………………... 

……………………………   ……………………………  

                 ……………………………………. 

                      Dyrektor PCPR  
* niewłaściwe skreślić   

 



 
 Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

 w Zgorzelcu   

 

Zgorzelec, dnia …………………………… 

……………………………………….      

                              Nazwisko i imię 

 

Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej  

w przypadku trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej  

 

Proszę przyznanie bezzwrotnej zapomogi. Jako uzasadnienie podaję: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Informuję, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej: 

− liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym w mojej rodziny wynosi: ………….. 

− średni miesięczny dochód przypadający na osobę wynosi (suma dochodów podzielona przez 

liczbę osób): …………………………… 

 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Jednocześnie stwierdzam, że znana jest mi treść regulaminu ZFŚS Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu. 

 

……………………………………………
            podpis wnioskodawcy 

 

Nie przyznano świadczenia/ Przyznano świadczenie w wysokości …………. zł.* 

                                Podpisy Komisji: 

……………………………    ……………………………  

……………………………    …………………………… 

        ……………………………………. 

                               Dyrektor PCPR  
* niewłaściwe skreślić   



  

 Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

 w Zgorzelcu 

 

Tabeli klasyfikacji i wskaźnika %  

dopłat do świadczeń socjalno– bytowych z ZFŚS 

 

1) Przedział dochodu na 1 uprawnionego członka rodziny  

 

Lp. 

 

 

Przedział dochodu na 1 członka rodziny 

pracownika (kwota netto) w zł 

 

% wysokość refundacji 

1 

 

do 2000,00 100 % 

2 

 

2000,01 – 2500,00 85 % 

3 2500,01 – 3000,00 

 

70 % 

4 

 

3000,01 – 3500,00 55 % 

5 

 

3500,01 – 4000,00 40 % 

6 4000,01 – 5000,00 25 % 

7 Pow. 5000,01  20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Zgorzelcu 

 

WYPEŁNIA TYLKO EMERYT, RENCISTA: 
 

 

Zgorzelec, dnia …………………………… 

……………………………………….      

                              Nazwisko i imię 

 

 

W przypadku przyznania świadczenia z ZFŚS pieniądze proszę przekazać na następujący  

nr rachunku bankowego: 

Bank:………………………………………………. 

nr: 

 

 

Oświadczam, że jestem/ nie jestem* zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę u 

pracodawcy tworzącego ZFŚS 

 

 
     

……………………………………………. 

                          podpis wnioskodawcy 

 

 

 


